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NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI VŠEDNÍHO ŽIVOTA
SLOVEM I OBRAZEM
Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly volby do obecních zastupitelstev.
V Holicích se volilo v 9 volebních okrscích a v obvyklých volebních místnostech, volební lístky obdrželo 5194 občanů
s trvalým bydlištěm v Holicích. Kandidátní listiny podaly 4 volební strany, do
volebního klání tedy vstoupilo 84 kandidátů na městské zastupitele. Volební místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin,
účast voličů byla v pátek na celostátním
průměru kolem 25 %. Sobotní pěkné
počasí vylákalo ven i holické voliče
a výsledkem je celková volební účast
46,3 %, která se přiblížila účasti v komunálních volbách v roce 2002, kdy byla
47,8 %. Volební výsledky, včetně výsledků v jednotlivých okrscích, jsou v přehledových tabulkách na straně 5. Největší
volební účast 52 % byla ve 3. okrsku,
kam spadají ulice Dudychova, Dukelská
a Nádražní s přilehlými ulicemi, naopak
nejmenší účast 37 % byla na Koudelce.
V holickém správním obvodu je
dobré zmínit Býšť, kde bouřlivé předvolební boje přivedly k volebním urnám
celkem 75,4 % voličů, a Jaroslav, kde
dokonce volilo 78,3 % voličů. Pro porovnání, účast v České republice byla v těchto komunálních volbách přesně jako
v Holicích 46,34 %.
Prvním snímkem dokumentujeme průběh voleb na gymnáziu, druhý je z volební místnosti v Základní škole v Komenského ulici a třetí snímek představuje
okrskovou volební komisi v Mateřské
škole v Pardubické ulici.
V sobotu 28. října v 10 hodin uspořádalo město Holice a Svaz bojovníků za
svobodu slavnostní shromáždění u památníku obětem 1. světové války, čímž bylo
připomenuto 88. výročí založení samostatné Československé republiky. Poslední
snímek je z této slavnostní akce.
Text a foto Vladislav Branda

Na titulní straně je herna v Mateřské škole ve
Staroholické ulici.
Foto: Vladislav Branda.
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SLOVO STAROSTY LADISLAVA EFFENBERKA

Vážení občané, čtenáři měsíčníku
„Holické listy“!

Jistě Vás nepřekvapím konstatováním, že
tentokrát bude tato stať věnována nejdůležitější události minulých dnů – volbám do Zastupitelstva města Holic. Jednalo se totiž o událost, která pro příští čtyři roky do značné míry
ovlivní vývoj i rozvoj našeho města.
Předpokládám, že jste pozorně sledovali
dění v předvolebním období. Jistě Vám také
neunikl výčet témat, se kterými se rada
a zastupitelé města za pomoci výborů, komisí,
občanských sdružení i mnohých z Vás, občanů
Holic, za volební období 2002 – 2006 vypořádali. Byla to práce nemalá a její výsledky jsou
objektivním pozorovatelům patrné na každém
kroku. Pokud kdokoliv přišel s konkrétním
názorem či kritikou, odmítnut nebyl. Anonymní a urážlivé výroky, zcela smyšlená
a nedoložená obvinění či hysterické výplody
„napoleonků“ však u nás živnou půdu nenašly, ačkoliv jim byl – bohužel – dáván prostor
v místním tisku.
Pokud někdo v Holicích spokojen není
a cítí nutkání to vyjadřovat konstatováním
„..nelze zde žít, je to mrtvé město…“, ať ode-

jde za lepším. Pokud jiný spokojen není
a chce pomoci, ať kdykoliv přijde, možností
k uplatnění je dost. A pomyslné volání „…
voliči už toho mají dost, voliči vám to spočítají…“ dostalo také zcela jasnou odpověď.
Většina voličů si vše spočítala a potvrdila, že
dosavadní systém spolupráce dvou nejsilnějších politických stran (ve volebních výsledcích ČSSD – 34,6% a ODS – 40,1%), s přihlédnutím k názorům ostatních politických
seskupení, jim zcela vyhovuje. K tomu není
třeba dalšího komentáře a bezpochyby bude
v tomto duchu vedena práce „radnice“
v budoucích čtyřech letech.
Závěrem posledního „Slova starosty“
v právě končícím volebním období mi dovolte, abych znovu poděkoval všem bývalým členům zastupitelstva i ostatním spolupracovníkům za odvedenou práci a všem nově
zvoleným zastupitelům abych popřál pro
volební období 2006 – 2010 dostatek síly,
vůle a trpělivosti dosáhnout co nejlepších
výsledků v práci pro blaho města Holic.
Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
ve středu 1. listopadu 2006 od 18.00 hodin, ve velkém sále Kulturního domu v Holicích.
V programu ustavujícího zasedání je složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva města, volba starosty a místostarosty města a dalších
členů rady města a dále volba předsedů výborů zastupitelstva.
Srdečně zveme občany na ustavující zasedání zastupitelstva města Holic pro volební období 2006 – 2010.

Rada města ve volebním období 2002 – 2006.
(stojí odleva Roman Matoušek, Josef Bartoníček, Petr Skála, Miloslav Jirsa, Roman Hybš. Za stolem Pavel Hladík a Ladislav Effenberk.)

ročník II., listopad 2006

strana 3

Holické

listy

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA
Schůze rady města dne 9. října 2006
Prvním bodem programu poslední schůze rady města ve volebním
období 2002 – 2006 bylo projednání zprávy o činnosti školské komise,
kterou vzala rada na vědomí. Rada schválila II. etapu obnovy obvodové
zeleně na hřbitově. Dále rada schválila odměny členům svých komisí
za rok 2006 a vzala na vědomí zprávu o přípravě ustavujícího zasedání
nového zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 1. listopadu
2006 od 18hodin ve velkém sále kulturního domu.
Rada stanovila neinvestiční náklady za žáka v holických mateřských školách ve školním roce 2006/2007 v paušální částce 6 500 Kč.
To je částka, kterou budou hradit obce za své děti, které chodí poslední
rok do některé holické mateřské školy. V této souvislosti projednala
rada žádost obce Horní Ředice a schválila, že stejná částka se bude
týkat i školního roku 2005/2006, když zároveň zrušila své předchozí
usnesení v této věci. Naopak zamítla tu část žádosti, která se týkala
přehodnocení úhrady za žáky v ZŠ Komenského za rok 2005. Rada
vyhověla žádosti ZŠ Komenského a povýšila počet žáků pro výuku
jazyků v 7. třídě z 24 na 25.
V další části schůze se rada věnovala bytovým záležitostem podle
návrhu bytové komise. Schválila směnu bytů v čp. 14 Staroholická
ulice mezi manželi Michálkovými a Hanáčkovými a směnu bytu v čp.
19 náměstí T. G. Masaryka za byt v čp. 731 Tyršova ulice pro paní
Renatu Přenosilovou. Uvolněný byt v čp. 19 schválila přidělit podle
platného pořadníku uchazečů o obecní byt. Stejným způsobem pak přidělit i uvolněný byt o jedné místnosti v čp. 59 Hradecká ulice. Na
návrh sociální komise schválila rada přidělit garsoniéru pro osamělé
matky a otce v tísni (starý DPS) paní Daně Málkové z Holic.

Rada vyslechla informace o nabídce pozemků za Puškinovou ulicí
a o stavu příprav projektu Labe – Loučná (kanalizace v místních částech města) s tím, že další kroky musí provést již nová rada města.
Rada schválila jednorázový poplatek za zřízení věcného břemene na
pozemku města (příjezd k pozemku manželů Kamenických v Holubově
ulici) ve výši 7 000 Kč. Rada zamítla žádost Ing. Karla Vrbického
o likvidaci splaškových vod u plánovaného rodinného domu ve Staroholické ulici („na Krasku“) pomocí čistírny odpadních vod s akumulační jímkou s tím, že se bude vyžadovat napojení na kanalizaci. Rada
schválila pronájem místa na náměstí T. G. Masaryka firmě Oriflame
pro reklamní akci ve dnech 12. a 13. října za poplatek dle vyhlášky
o užívání veřejného prostranství. Na základě žádosti manželů Němcových z Chotěboře schválila rada prodloužení nájemní smlouvy na užívání prostranství v Holubově ulici pro měsíční trhy v roce 2007 s navýšením poplatku za pronájem.
Vzhledem k rozšíření dávkové agendy sociálního odboru městského
úřadu podle zákona o sociálních službách od 1. ledna 2007 požádal
tajemník městského úřadu o navýšení počtu pracovníků o jednu sílu.
Náklady na ni budou hrazeny státem. Rada toto navýšení schválila,
takže počet pracovníků Městského úřadu Holice bude činit 59 osob.
Rada schválila likvidaci nepotřebného kancelářského vybavení na městském úřadu podle návrhu likvidační a škodní komise ze dne 6. října
2006. V první řadě bude majetek nabídnut bezúplatně příspěvkovým
organizacím města. Jako druhý krok je navržen jeho prodej a teprve
jako poslední možnost jeho fyzická likvidace. Rada schválila komisi pro
posouzení kronikářského zápisu za rok 2005 ve složení: Mgr. Roman
Matoušek, Ing. Miloslav Jirsa a Luděk Kaplan.
Mgr. Pavel Hladík, místostarosta města

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HOLIC
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty
(zvolení kandidáti jsou vytištěni tučně, pořadí je uvedeno podle pořadí na kandidátní listině)
ODS
Mgr. Pavel Hladík
Mgr. Roman Matoušek
Mgr. Miroslava Myslivcová
Ing. Jaromír Lohniský
Petr Rychlík
Jiří Růžička
Luděk Kaplan
Hana Dalecká
Ing. Ladislav Mandys
Valdemar Holický
Ivan Mikan
Ing. Hana Platenková
Ing. Hana Vondroušová
Josef Branda
Bc. Dagmar Kulhavá
Kateřina Fialová
Zdeněk Štross
Tomáš Kopecký
Anna Boříková
David Šmejdíř
Tomáš Krátký
KDU – ČSL
Mgr. Lukáš Peška
Mgr. Ondřej Výborný
Jiří Křepelka
František Král
MUDr. Hana Bažantová
Stanislav Sobola
Marie Formánková
Mgr. Veronika Marková
Miroslav Vaniš
Petr Sopoliga
Luboš Prokeš
Martina Výborná
Josef Provazník
Jan Vaňásek
Josef Němec
Blanka Sobolová
Ing. Norbert Laposa
Jitka Matrková
Marie Hurychová
Božena Demelová
Ing. Alexandr Laposa
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928
1024
1005
865
965
896
976
952
787
927
913
793
1024
773
948
780
890
714
768
686
794
601
390
448
428
662
262
271
302
299
235
189
246
281
200
216
204
253
228
147
180
215

ČSSD
Mgr. Ladislav Effenberk
Milan Novotný
Helena Knappeová
Radek Chotěnovský
Zdeňka Krátká
Ing. Miloslav Jirsa
Josef Bartoníček
Milan Štěpánek
Hana Flekrová
Roman Hybš
Ing. Luboš Valenta
Hana Voříšková
Jiří Daněk
Ladislav Kašpar
Michaela Píšová
Michal Vojtěch
Martin Lochman
Miluše Jedličková
Božena Šulcová
Martin Sedlák
Václav Kyncl
KSČM
PaedDr. Václav Vojtěch, CSc.
Antonín Oliva
Jaromír Lohniský
Marcela Pavlisková
Marie Petrášová
Eva Šplíchalová
Václav Janda
Milan Starý
Dagmar Bezdíčková
Antonín Janeba
Bohumila Šumpíková
Ladislav Šumpík
Hana Bendová
Vlasta Bartoníčková
Miloslava Bubnová
Ing. Jaroslav Presse
Libuše Medková
Josef Rajprt
Jiří Přibyl
Eva Schejbalová
Marta Zavřelová

1095
776
867
760
772
986
1061
819
772
743
838
637
719
796
634
776
571
647
537
539
530
570
393
379
282
271
243
269
221
222
224
232
229
224
220
197
228
206
204
181
172
169
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 20. 10. – 21. 10. 2006
Počet volených
Počet volebních
Okrsky
členů zastupitelstva
obvodů
počet Zpr. v %
21

1

9

Kandidátní listina

9

Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevz. obálky Platné hlasy

100.00

abs.

Hlasy
v%

1. Občanská demokratická strana 18 408
2. Česká str. sociálně demokrat.
15 875
3. Komunistická str. Čech a Moravy 5 336
4. Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 6 257

40.13
34.60
11.63
13.64

5 194

2 407

46.34

2 406

45 876

Počet kandidátů Přepočtený základ Přepočtené % Počet mandátů Podíly hlasů
dle počtu kandidátů plat. hlasů
21
21
21
21

45 876.00
45 876.00
45 876.00
45 876.00

40.12
34.60
11.63
13.63

9
7
2
3

X
X
X
X

VÝSLEDKY V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH
Okrsek: 1 – volební místnost (VM)
v kulturním domě

Okrsek: 4 – VM v MŠ Pardubická

Okrsek: 7 – VM v MŠ Staroholická

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

753

367

48.74

Kandidátní listina

367

7 029

Hlasy
abs. v %

630

290

46.03

Kandidátní listina

290

5 574

Hlasy
abs. v %

661

307

46.44

307

Kandidátní listina

5 746

Hlasy
abs. v %

1. Občanská dem. strana
2 675 38.06
2. Česká str. sociálně dem.
2 544 36.19
3. Kom. str. Čech a Moravy
1 133 16.12
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 677 9.63

1. Občanská dem. strana
2 238 40.15
2. Česká str. sociálně dem.
1 766 31.68
3. Kom. str. Čech a Moravy
774 13.89
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 796 14.28

1. Občanská dem. strana
2 004 34.88
2. Česká str. sociálně dem.
2 331 40.57
3. Kom. str. Čech a Moravy
562 9.78
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 849 14.78

Okrsek: 2 – VM v Gymnaziu

Okrsek: 5 – VM v ZŠ Komenského

Okrsek: 8 – VM na Podlesí

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

848

337

39.74

Kandidátní listina

337

6 247

Hlasy
abs. v %

695

316

45.47

Kandidátní listina

316

6 109

Hlasy
abs. v %

212

101

47.64

101

1 989

Kandidátní listina

Hlasy
abs. v %
810 40.72
591 29.71
414 20.81
174 8.75

1. Občanská dem. strana
2 888 46.23
2. Česká str. sociálně dem.
1 913 30.62
3. Kom. str. Čech a Moravy
489 7.83
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 957 15.32

1. Občanská dem. strana
2 760 45.18
2. Česká str. sociálně dem.
1 698 27.80
3. Kom. str. Čech a Moravy
635 10.39
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 1 016 16.63

1. Občanská dem. strana
2. Česká str. sociálně dem.
3. Kom. str. Čech a Moravy
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid.

Okrsek: 3 – VM v ZŠ Holubova

Okrsek: 6 – VM v domu ČSCH –
Puškinova

Okrsek: 9 – VM na Koudelce

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

Zapsaní Vydané Vol. účast Odevzd, Platné
voliči obálky
v%
obálky hlasy

613

320

52.20

Kandidátní listina

319

6 160

Hlasy
abs. v %

1. Občanská dem. strana
2 432 39.48
2. Česká str. sociálně dem.
2 191 35.57
3. Kom. str. Čech a Moravy
644 10.45
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 893 14.50
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606

303

Kandidátní listina

50.00

303

5 755

Hlasy
abs. v %

1. Občanská dem. strana
2 171 37.72
2. Česká str. sociálně dem.
2 289 39.77
3. Kom. str. Čech a Moravy
539 9.37
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid. 756 13.14

176

66

37.50

66

1 267

Kandidátní listina

Hlasy
abs. v %

1. Občanská dem. strana
2. Česká str. sociálně dem.
3. Kom. str. Čech a Moravy
4. Křesť. dem. unie-Čs. str. lid.

430
552
146
139

33.94
43.57
11.52
10.97
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ÚŘEDNÍ DESKA
(informace z městského úřadu a jeho odborů připravil ing.Vladislav
Branda, tajemník MÚ)

Správní odbor – konec platnosti občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1996
U p o z o r ň u j e m e občany, že nejpozději dnem 31. prosince
2006 skončí platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. Žádost o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30.
listopadu 2006.

Výměna občanských průkazů občanů narozených
před 1. lednem 1936
U p o z o r ň u j e m e, že i pro občany narozené před 1. lednem 1936
platí příslušné ustanovení zákona o občanských průkazech a to že
„Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31.
prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince
2008.“
To znamená, že tito naši spoluobčané musí žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji předložit nejpozději do
30. listopadu 2008 a to bez ohledu na to, mají-li občanské průkazy
s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo mají-li v občanském
průkazu dobu platnosti vyznačenu konkrétním datem po 31. 12.
2008.
D o p o r u č u j e m e, aby ani tito občané výměnu neponechávali na
poslední chvíli (na listopad roku 2008), ale žádosti o výměnu podávali
průběžně, abychom se vyhnuli zbytečným problémům koncem roku
2008. Mají-li tito občané v občanském průkazu dobu ukončení
jeho platnosti vyznačenu konkrétním datem před 31. 12. 2008,
platnost tohoto občanského průkazu končí tímto vyznačeným
datem a NE až dnem 31. prosince 2008. Tito občané musí v dostatečném časovém předstihu předložit žádost o vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji.
Informace na správním odboru Městského úřadu Holice na tel.
466741216!!!

pro separovaný sběr se sběrným dvorem a odkládají zde vše, co jim
doma překáží. Při mobilních sběrech pak na pravidelná stanoviště již
v předstihu, nejlépe však po provedeném sběru odvezou téměř cokoliv.
Dokumentujeme to dvěma snímky, První je čerstvá skládka za Koudelkou, kdy někdo odvezl do lesa pravděpodobně celou pozůstalost, včetně částí staré škodovky. Druhý snímek byl pořízen týden po sběru
nebezpečných odpadů, kdy některý podnikatel či podnik odložil u stadionu více než 140 trubic zářivek. Bohužel nenechavým dětem posloužily desítky trubic jako křehká hračka, a než se podařilo trubice uklidit,
bylo široké okolí plné skleněných a nebezpečných střípků. Pouze připomínám, že takovéto počínání zakládání černé skládky může být dle
naší odpadové vyhlášky ohodnoceno pokutou pro občany do 30 tisíc
korun, pro podniky a podnikatele pak až do 200 tisíc. Kč. Nejlépe pak

Pravidelné úklidové akce v Holicích – marnost nad marnost
K tomuto pesimistickému titulku v této pravidelné rubrice městského
úřadu mě donutilo chování některých našich spoluobčanů. Přestože má
město Holice zajištěn pro své občany úplný systém na sběr a likvidaci
jakéhokoliv typu odpadů, přestože občany pravidelně o možnostech
pravidelně informujeme, přestože jsou jednotlivé akce na sběr biologických, popřípadě nebezpečných druhů odpadů, oznamovány letáčky
do každé domácnosti, přesto se v okolí Holic stále setkáváme se zakládáním nových černých skládek. Také ve městě si občané pletou místa

nahráváme takovému chování našich spoluobčanů svou nevšímavostí
a lhostejností. Bohužel pro potrestání viníka je potřeba hodnověrné
svědectví, nebo alespoň fotografie, nestačí útržek s nějakým jménem
nebo anonymní telefonát na městský úřad.

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE V HOLICÍCH
Připomínáme, že dne 1. 2. 2005 otevřela Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje ve spolupráci s Městským úřadem v Holicích
expozituru Informačního místa pro podnikatele (dále jen InMP)
i v Holicích. InMP sídlí v ulici Palackého 38.
Podnikatelé zde mohou konzultovat své problémy každé úterý od 8.00 do
12.00 hodin. Ve zbývajících dnech mne mohou kontaktovat na telefonním
čísle 724 613 929 nebo e-mailem na adresu RMPardubice@inmp.cz.
Informační místo pro podnikatele poskytuje malým a středním
podnikatelům bezplatně pomoc a informace týkající se:
– podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii
– podnikatelské legislativy České republiky a Evropské unie
– programů podpory malého a středního podnikání na regionální
a celostátní úrovni
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– vzdělávacích programů v rámci regionu a centra
– produktů Centra pro evropskou integraci Hospodářské komory České
republiky, České podnikatelské reprezentace při Evropské unii, stejně
tak i služeb, které nabízejí ostatní informační místa (EuroInfoCentrum,
Business InfoCentrum, CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojová banka) a dalších institucí na podporu malého a středního podnikání
– komerčních nabídek a poptávek z tuzemska a ze zahraničí
Dále nabízí komerční služby:
– vyhledávání norem a zprostředkování prodeje
– služby e-aukce, jejich prostřednictvím je možno nahradit výběrové
řízení
– nabídka publikace „Příručka pro oblast životního prostředí“
Iveta Lemberková, Informační místo pro podnikatele Pardubice
ročník II., listopad 2006
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RADUJME SE, VESELME SE, NA STAVBĚ OBCHVATU SE
„KOPLO DO ZEMĚ“
Byl do docela obyčejný, všední čtvrtek 12. října 2006. Jedině sluníčko, nesměle se klubající ranním oparem, dávalo tušit, že to nebude
den obyčejný. Zvláště proto, že na jedné z parcel budoucího obchvatu
města se shromáždila skupina místních i „přespolních“ osob, obtížených aktovkami a svazky spisů. V tom byl onen „zakopaný pes“, který
měl v nejbližších hodinách přivést na scénu „kopnutí do země“. Šlo
o představitele institucí, zainteresovaných na stavbě budoucího
obchvatu silnice I/35 kolem města Holic. Měli před sebou úkol posoudit na místě současnou situaci a připravit podklady pro zápis o předání
staveniště. K tomu protokolárně došlo později v zasedací síni holické
radnice.
„Pro město bude dnešek v historii zaznamenán jako významný
den. Občané, kteří bydlí v ulicích Hradecká, Holubova, Vysokomýtská a na náměstí T. G. Masaryka i ostatní obyvatelé, teprve v budoucnu ocení tento okamžik. Stavba obchvatu silnicí I/35 je již skutečností,“ spokojeně konstatoval starosta Ladislav Effenberk.
Ředitelství silnic a dálnic Pardubice (investor) i dodavatel – stavební firma Skanska – mají letos k dispozici 20 milionů Kč. Kromě geolo-

gického průzkumu připraví v rámci této částky staveniště a zahájí
úvodní stavby, například přemostění potoka Ředička, stavbu mostních
pilířů nadjezdu přes ulici Bratří Čapků a ulici Dudychovu.
Městský radní ing. Miloslav Jirsa, který se akcí z pověření rady
města zabývá, k tomu poznamenal: „Jde o pozoruhodnou událost.
Z hlediska města však bude nutné, aby se realizace stavby dotkla co
nejméně občanů. Musíme dbát na dodržování hygienických i ekologických norem, dohlédnout na budování hlukových zábran, výsadbu
zeleně a další opatření.“
Jistě postřeh pozoruhodný, nezanedbatelný. Bude na novém městském zastupitelstvu, které vlastně takovýto dárek získá do úvodu čtyřleté činnosti, aby na všechny záležitosti kolem stavby obchvatu dbalo
tak důsledně jako jeho předchůdci. Abychom se také dočkali toho, že
v listopadu roku 2008 bude podle předpokladu stavba dokončena
a rachot nekonečných front automobilů a kamionů se přenese mimo
centrum města.
(mkm)

ČESKÁ POLICIE „POD ČAROU“
V souvislosti s příchodem zimního období připravují majitelé
rekreačních chat a chalup jejich „zazimování“. Situaci, kdy tyto
objekty jsou opuštěné a nacházejí se často na odlehlých, neobydlených místech, využívají jednak pachatelé při krádežích vloupáním
do těchto objektů a jednak různí pobudové k přespávání. V tomto
období eviduje Obvodní oddělení Policie ČR Holice zvýšený
nárůst krádeží vloupáním dle § 247 odst. 1 písm. b) trestního
zákona.
Zkušenosti z minulých let ukazují, že pachateli jsou místní
občané i tzv. „cesťáci“. Předmětem zájmu ve většině případů jsou
cennější věci, např. elektronika, keramika, nářadí, jízdní kola. Ukazuje se též, že mnohé odcizené věci končí v bazarech a zastavárnách. Pachatelé do chat a chalup vnikají zejména vypáčením vstupních dveří či rozbitím oken a okenic. Bylo by proto vhodné, aby
majitelé řádně zajistili vstupní dveře a okna, odvezli z objektů cennější věci a v případě, že na místě některé věci ponechají (nářadí,
sekačky apod.), je nezbytné zaznamenat výrobní čísla, popřípadě
předměty vyfotografovat.
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Policie též doporučuje nechávat si objekt průběžně kontrolovat
někým ze sousedství. Z naší strany budeme uskutečňovat v zimních
měsících, jak v denní, tak i noční době, kontroly těchto lokalit
a objektů. Objekty budou kontrolovány přímo a navíc označovány
informačním letáčkem, kde bude uveden den a hodina kontroly.
Věříme, že to přispěje k prevenci trestné činnosti.
Dalším problémem v tomto období jsou jízdy na neosvětlených
kolech v silničním provozu. Dochází k nárůstu dopravních nehod,
hlavními příčinami jsou neosvětlení cyklisté. Zde platí hlavní zásada: „vidět a být viděn“. Proto musí každý cyklista za snížené viditelnosti použít osvětlení kola, vhodné je používat pestré oblečení
a reflexní doplňky. I pro cyklisty platí zákaz požívání alkoholu před
a během jízdy. Novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb. ukládá též
povinnost osobám mladším 18 let používat ochrannou přilbu. Jednou z hlavních příčin zranění či úmrtí cyklistů jsou právě poranění
hlavy, tvořící cca 80% všech vážných poranění při dopravních
nehodách.
kpt. Petr Chrudimský, Policie ČR – Obvodní oddělení Holice
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KULTURA
DIVADLO – LISTOPAD 2006 –
KULTURNÍ DŮM MĚSTA HOLIC
SOBOTA 4. LISTOPADU VE 13.30 HODIN
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA JEDNOAKTOVEK
Přehlídka nejlepších ochotnických divadelních souborů v žánru jednoaktovky z České republiky. Sobotní odpolední blok začíná ve
13.30 hodin, večerní blok pak v 18.00 hodin.
Velký sál kulturního domu.
PÁTEK 10. 11. V 10.00 HODIN
Jaroslav Havlíček – PETROLEJOVÉ LAMPY

Spisovatel Jaroslav Havlíček nás zavede do své rodné Jilemnice na
přelomu devatenáctého a dvacátého století. Je to svět malého podhorského městečka zabydleného ostře vykreslenými postavami. V sáze
dvou rodů dominuje osud mladé ženy Štěpánky Kiliánové. Nepoddajné, ale srdečné, šaškující, ale přitom s vnitřní důstojností, hrdé, ale
zranitelné a snášející nešťastné manželství se svým bratrancem, zkrachovalým důstojníkem. Představení je zařazeno v předplatném.
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Velký sál kulturního domu.
NEDĚLE 12. LISTOPADU V 15.00 HODIN
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Loutková, hudební a hóóóóóóóóóóóóóódně veselá pohádka. Kromě
loutek zpívají, hrají a jinak skotačí Karel Zima a Martin Matejka.
Divadlo AHA Praha.
Velký sál kulturního domu.
ÚTERÝ 14. LISTOPADU V 8.30 A 10.00 HODIN
NAŠEL SE MEDVĚD1
Otevřeme tajemné dveře a podíváme se do krásné Francie, tajemné
Anglie a věhlasného Ruska. Hrdinou našeho představení je nalezený
medvídek, se kterým prožijete pozoruhodná dobrodružství týkající
se právě těchto tří zemí.
Pohybové divadlo 22 Praha.
Velký sál kulturního domu.
ČTVRTEK 16. LISTOPADU 16.30 HODIN
AKADEMIE GYMNÁZIA DR. EMILA HOLUBA V HOLICÍCH
Velký sál kulturního domu.

Klicperovo divadlo Hradec Králové – školní představní.
Velký sál kulturního domu.
SOBOTA 11. LISTOPADU V 19.00 HODIN
Jaroslav Havlíček – PETROLEJOVÉ LAMPY.

VÝSTAVA VE VITRÍNÁCH
„DIVADELNÍ FOTOGRAFIE“ – archiv kulturního domu.
Všechny informace o dění v KD získáte na internetové stránce
www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit v propagaci
kulturního domu, objednat telefonicky na čísle 466 920 476
nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.

Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích pořádá pro zájemce o studium z řad žáků 9.tříd ZŠ (čtyřleté studium) a žáků
5. tříd ZŠ (osmileté studium) Den otevřených dveří, který se koná v budově gymnázia v úterý 21. listopadu 2006 v době od
14 do 18 hodin.
Srdečně zveme také rodiče, studenty, přátele a příznivce školy k prohlídce gymnázia, které patří k nejmodernějším v České
republice.
Ing. Milan Hrdlička, ředitel školy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 30. 9. 2006
Ondřej Sedlák a Dita Křepelková

Uzavřené sňatky:
Dne 22. 9. 2006
Jiří Jansa a Radka Horynová
Jiří Kareš a Zuzana Ellingerová
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Dne 14. 10. 2006
Jaroslav Kadrnožka a Jaroslava Bukačová
Zbyněk Rufr a Romana Hybšová
Ivo Hozák a Dagmar Hrubá
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Pondělí 20. 11. v 19.30 hodin

POSEIDON

úterý 7. 11. v 19.30 hodin

BÍLÁ MASAJKA

Na konci dovolené v Keni se Carola (Nina Hoss) setká
s Lamalianem (Jacky Ido), válečníkem kmene Samburu, který se svými zbraněmi a v tradičním kmenovém
obleku působí strhujícím dojmem. Fascinovaná Carola
se do něj bláznivě zamiluje, což má fatální důsledky.
Impulzivně zruší zpáteční let a svého přítele pošle
domů samotného. Po zničující cestě africkou divočinou
najde svého Lemaliana a následuje ho do jeho vesnice.
Snaží se překonat překážky odlišné civilizace a začít
v Africe nový život. Sen o velké lásce se však změní
v boj o přežití. Film byl natočen podle autobiografického bestselleru Švýcarky Corinne Hofmannové.
SRN – 130 minut – milostná psychologický – 55 Kč

Luxusní loď Poseidon, na níž všichni oslavují příchod
nového roku, je nečekaně zasažena gigantickou bludnou vlnou a převrátí se kýlem vzhůru. Zahyne mnoho
pasažérů i členů posádky. Kapitán vydá rozkaz, aby
všichni vyčkali ve velkém tanečním sále na příchod
zachránců. Profesionální karetní hráč Dylan Johns
(Josh Lucas) se rozhodne dostat se z vraku tubusem
lodních šroubů. Několik pasažérů se rozhodne k němu
přidat a začíná boj o život.
USA – 100 minut – katastrofický – 60 Kč
úterý 21. 11. v 19.30 hodin

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

pondělí 13. 11. v 17.00 hodin

DIVOČINA
Autorský tým režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra
Jarchovského se vypraví do hájemství červené knihovny,
aby odtud vytěžil „realistický“ příběh váhaní hlavní hrdinky (Anna Geislerová) mezi tělem a duší. Matka dvou dětí
Marcela, jejíž manžel „sedí“ pro krádež auta, potká náhodou majitele ukradeného vozu emigranta Evžena (Josef
Abrhám), který se jí začne starosvětsky dvořit....
ČR – 110 minut – komedie – 70 Kč
úterý 28. 11. v 19.30 hodin

NAPOLA
Co se stane, když se zvířata, chovaná celý život v zajetí
v zoo, dostanou na svobodu, v tomto případě na africký sopečný ostrov. Hvězda zoologické zahrady lev
Samson umí krásně řvát, pózovat před fotografy i poutavě vyprávět příběhy z mládí ve volné přírodě. Jeho
největší obdivovatel, dospívající syn Ryan, touží stát se
také hrdinou. Shodou náhod se dostane na sopečný ostrov, kam za ním vyráží záchranná výprava vedená jeho
otcem...
USA/ – 82 minut – rodinný animovaný – 60 Kč

Krátce poté, co Hitler rozpoutal světovou válku, začali
nejsilnější a nejchytřejší němečtí mladíci navštěvovat
exkluzivní školy známé jako „Napoly“, které měly
vychovávat budoucí vůdce Třetí říše. V roce 1942 do
jedné z nich nastupuje Friedrich. Spřátelí se se spolužákem Albertem, který si na rozdíl od něho uvědomuje
hrůznost nacismu. Blíží se chvíle, kdy si Friedrich
bude muset vybrat mezi svou přísahou věrnosti Führerovi a morálními závazky vůči nejlepšímu příteli.
SRN – 110 minut – válečné drama – 60 Kč

úterý 14. 11. v 19.30 hodin

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2006

NOVÁ FRANCIE

SUPERMAN SE VRACÍ * MRAVENČÍ
POLEPŠOVNA * HADI V LETADLE *
GRANDHOTEL

Bouřlivá léta 1758 – 1761 jsou ve znamení kolapsu
Nové Francie v Americe a nástupu nadvlády britského
impéria. V zrcadla politických událostí se odehrává tragický milostný příběh mladé venkovské dívky z dolního toku řeky Saint Laurent a temperamentního dobrodruha. Film byl natočen podle skutečných událostí
z tzv. „Období vášní“.
KAN/FR/VB – 124 minut – historický – 60 Kč
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Všechny informace o dění v KD získáte na internetové
stránce www.kd.holice.cz. Vstupenky je možno zakoupit
hodinu před začátkem promítání v pokladně kina v kulturním domě, objednat telefonicky na čísle
466 920 476 nebo e-mailem na adrese kd@holice.cz.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V HOLICÍCH
Městská knihovna v Holicích mohla
v minulém měsíci obohatit svůj knihovní
fond naučné literatury o tři tituly díky sponzorskému daru ordinace privátního stomatologa MUDr. Jaroslava Dandy. Touto cestou
chceme panu doktorovi a jeho manželce
poděkovat za letitou podporu, i přestože
nejsou holičtí obyvatelé, ale žijí v Hradci
Králové.
Prvním titulem je kniha „Petrohrad“
z řady Rough Guide a je nejobsáhlejším
a nejspolehlivějším společníkem na cestu do
„hlavního města ruského severu“.
Druhým titulem jsou „Lokomotivy“ –
bohatě ilustrovaná encyklopedie, která shrnuje
množství informací o lokomotivách, od neohrabaných „železných ořů“ věku páry až po
moderní vysokorychlostní elektrické lokomotivy

se supermoderním aerodynamickým designem.
Třetím titulem je „National Gallery Londýn“ z nové ediční řady „Slavné galerie
světa“, která chce zprostředkovat mistrovská
díla, dějiny, tajemství velkých muzeí komentovanou virtuální cestou napříč uměleckými
díly všech dob.
Kniha „National Gallery Londýn“ je
pozvánkou k návštěvě sbírek, doplněná
o nástin dějin muzea, jeho proměn v čase,
obsahující informaci o současném uspořádání
budov i jednotlivých oddělení. V knize najdeme reprodukce nejvýznamnějších děl i jejich
detailní popis.
Půjčovní dny knihovny včetně přístupu
k internetu:
Pondělí a pátek: 12.30 – 18.00 hod.

Středa: 8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 18.00 hod.
Básnička pro děti od holického spisovatele
Jindřicha Balíka:
Už umím kličku
Tkaničkové uši
mojí botě sluší
Uzel vůbec!
Ani malinko!
Já už umím kličku
maminko
Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu!
Anna Boříková

TANEČNÍ – POKAŽDÉ JINAK
Taneční studio Hany Flekrové pořádá XII. ročník kurzu společenského tance a společenského chování pro studenty středních škol a učilišť, jehož zahájení se konalo 22. 9. v sále Na Trandě.
Tradiční kurz,o který je stále zájem, navštěvují mladí lidé z Holic,
Pardubic, Býště, Moravan, Borohrádku, Rovně a dalšího okolí.
Není možné dopředu určit kolik dívek a chlapců do kurzu přijde.
Mění se počty přihlášených, podmínky pronájmu sálů a tím i místa
konání. Tančili jsme už v Holicích v sále Na Špici, Na Trandě, v Litětinách, v Býšti a na Poběžovicích, kam jsme se po roce vrátili. Tyto
putovní kurzy, ale i doprava autobusem na taneční jsou ojedinělou
raritou.
Další specialitou je Maškarní rej, který jinde nenajdete. Pohádkové
postavičky, zvířátka a další fantastické masky, ve které se tanečníci
každoročně promění, stojí za zhlédnutí, kdo neviděl neuvěří. Letošní
novinkou je lekce navíc, která je zdarma – výuka mamba a salsy.
Holické taneční oproti jiným kurzům končí navíc klasickým plesem – Plesem mladých, který zahájí slavnostní nástup, představení
a uvedení absolventů do společnosti. Dlouhé šaty dívek a mladí pánové
v oblecích a rukavičkách, s květinami pro tanečnice dodají plesu patřičnou atmosféru. Stejně jako první polibek i první taneční jsou neopakovatelné.
Kurzy společenského tance a chování mají v Holicích dlouholetou
tradici a podle mého názoru patří neodmyslitelně ke vzdělání mladých
lidí. Za dvanáct let prošlo těmito základními kurzy devět set čtyřicet
pět tanečníků. Jsem potěšena, že se mnou souhlasí všichni ti mladí
lidé, kteří se každý pátek setkávají a učí se tančit a pohybovat ve společnosti.

Věřím, že i letošní taneční budou pro všechny příjemným zážitkem.
Pozvání:

24. 11. Maškarní rej, Holice Na Trandě od 20.00 hod.
8. 12. Mambo, salsa, Poběžovice od 20.00 hod.
16. 12, Ples Mladých, KD Býšť od 20.00 do 01.30 hod.
Taneční mistrová Hana Flekrová

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS HOLICE
D Ě KU J E V Š E M V O L I Č Ů M ,
K T E Ř Í DA L I S V É H L A S Y
V E V O L B Á C H D O Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S TA
K A N D I D Á T Ů M O B Č A N S K É D E M O K R AT I C K É S T R A N Y
strana 10

ročník II., listopad 2006

Holické

listy

HOLICKÝ SLAVÍN

Reprodukce pečeti města Holic

Úvod patří jako obvykle pouhému výčtu
jmen pozoruhodných osob pro město Holice,
které se v měsíci listopadu narodily či zemře-

ly. Z žijících i nežijících se v listopadu narodil
například vědecký pracovník RNDr. Alfons
Bašta, církevní hodnostář Ambrož Bečička,
notář a beletrista JUDr. Felix Bělohlávek,
právník a osvětový pracovník Jan Jirauch,
lidová básnířka Marie Kratochvílová, učitel
a osvětový pracovník Jan Jaroslav Křičenský,
herec a režisér Václav Lohniský, ředitel záložny a starosta Holic Antonín Pfeifer, učitel, spisovatel a kronikář Antonín Šafařík, lékárník
a osvětový pracovník PhMr. Josef Thuma, fotbalista – reprezentant a trenér Jiří Zástěra.
V tomto měsíci zemřeli redaktor a spisovatel
Zdeněk Bidlo, životopisec Dr. Emila Holuba
RNDr. Jindřich Mária Dlouhý, učitel, osvětový pracovník a kronikář Petr Porák.
Je tomu tak proto, že v „Holickém Slavíně“ dále uvádím pouze kulatá (půlkulatá)
výročí pozoruhodných osob již nežijících.
Pro listopad to jsou následující jména:
H O L Í K Karel (130. výročí narození)
* 6. listopadu 1876 v Holicích, † 27. listopadu
1939 v Brně, herec a pěvec, operní a operetní

sólista – tenorista, původně působil u Východočeské divadelní společnosti v Pardubicích,
posléze odešel do Brna, zasloužilý člen
Národního divadla v Brně
N E C H V Í L E Josef (165. výročí narození)
* 6. listopadu 1841 v Cholticích, † 29. ledna
1902 v Dašicích, kněz, spisovatel, autor článků a publikací z oboru historie, vlastivědy
a archeologie, napsal monografii „Holice
a přifařené osady“ (1882), též „Dašice a přifařené osady“, „Město Přelouč“ a další spisky,
působil v Dašicích, kde zemřel
R Ů Ž I Č K A František (45. výročí úmrtí)
* 10. prosince 1876 v Holicích, † 3. listopadu
1961 v Praze, obchodník, člen obchodních
grémií a živnostenské komory, kulturní, sportovní a veřejný činitel, dlouholetý ředitel
občanské záložny, městský zastupitel, mecenáš města, má výrazný podíl na vybudování
první městské opatrovny, jeho jméno nese
jedna z holických ulic
e-mail: miloslavkm@volny.cz

LETOPISY HOVOŘÍ
Opět přinášíme výběr pozoruhodných
událostí minulých let, týkajících se města
Holic, tentokrát pochopitelně za měsíc listopad. A opět je třeba zmínit, že přesná data až
do 18. století jsou velmi střídmá. Není to
nedostatkem událostí, ovšem přesně datovaných a doložených údajů se zachovalo minimum. Obvykle jsou tyto údaje popsány slovy
„kolem roku“ nebo „patrně…“ My však uvádíme pouze konkrétní data a těch je poskrovnu. Mnohem bohatší jsou archivy z 19. a 20.
století.
1654 – 10. listopadu mělo v jisté řemeslné
dílně neopatrné zacházení s ohněm za následek velký požár s nedozírnými následky.
Vyhořela podstatná část města – 23 domy
včetně stodol.
1780 – 11. listopadu povolil městu císař
Josef II. pořádání čtvrtečních trhů na přízi
a obilí.
1880 – 30. listopadu (a 1. prosince) navštívil
africký cestovatel Dr. Emil Holub své rodiště. Při té příležitosti byly uspořádány četné
oslavné akce a Holubovi bylo uděleno čestné
měšťanství.
1892 – 1. listopadu bylo zahájeno vyučování
v nové budově, dnešní základní škole
v Holubově ulici. Tím došlo k rozdělení škol
na dívčí (v Komenského ulici) a chlapeckou,
umístěnou ve zmíněné novostavbě.
1894 – 1. listopadu byl vysvěcen druhý díl
rozšířeného hřbitova. Nový hřbitov na návrší
nad Vysokomýtskou ulicí byl otevřen 25. července 1850 a poprvé rozšířen v roce 1871.
1906 – 4. listopadu do základů vyhořela
bývalá rafinerie cukru v dnešní Nádražní
ulici. Celé spáleniště prodala obec podnikateli
Schickovi, který zde postavil továrnu na obuv.
Za druhé světové války v objektu působila
ročník II., listopad 2006

německá zbrojní firma Guss-Metall, později
budova sloužila jako učiliště ČSAD, nyní zde
sídlí Střední škola automobilní Holice.

1908 – 9. listopadu byla ve městě zřízena
telefonní centrála s vedlejší centrálou
v Rovni.
1912 – 15. listopadu proběhla kolaudace
sekundární elektrické sítě ve městě, připojené na síť Elektrárenských podniků města Pardubic. Instalovala ji firma Křižík.
1914 – 9. listopadu vešlo v platnost velmi
důležité zdravotnické opatření: bylo nařízeno
všeobecné očkování zdejšího obyvatelstva
proti neštovicím.
1924 – 10. listopadu byl zahájen provoz
v nové poštovní budově v Hradecké ulici.
Vznikl tak pro město komplex moderních
a velmi důležitých budov, poněvadž již
v říjnu se do sousední nové budovy přestěhoval z radnice okresní soud a berní úřad.
1931 – 1. listopadu byla slavnostně otevřena
první místní opatrovna (mateřská škola)
v nynější Růžičkově ulici. Stavbu financoval
Spolek pro zřízení a vydržování opatrovny
a jeslí v Holicích, hlavním organizátorem
a mecenášem byl obchodník František Růžička.
1945 – 20. listopadu z města odešla poslední
jednotka Rudé armády.

1952 – 1. listopadu se uskutečnila v místním
kině (tehdy v sokolovně) premiéra filmu
režiséra Miloše Makovce „Velké dobrodružství“. Film popisoval život a cesty Dr. Emila
Holuba, spolu s režisérem se premiéry
zúčastnili i hlavní představitelé – Antonie
Hegerlíková a Otomar Krejča.
1956 – 11. listopadu byl na pozemcích za
budovou soudu slavnostně položen základní
kámen ke stavbě kulturního domu.
1964 – 1. listopadu byl předán do užívání
nový dům čp. 2 na náměstí, postavený na
místě bývalé radnice. V přízemí jsou obchody, v poschodích byty a v návaznosti na
budovu městského národního výboru byl
vyhrazen i prostor pro novou obřadní síň.
1975 – 17. listopadu oslavili studenti zdejšího gymnázia poprvé ve větším rozsahu
Mezinárodní den studentstva a od té doby
připravují oslavy každý rok.
1989 – 30. listopadu bylo ustaveno Koordinační centrum Občanského fóra v Holicích,
mluvčími byli zvoleni Karel Rosenberger
a Miloslav Kment. Následující den se v restauraci „Na Trandě“ uskutečnilo první veřejné fórum občanů, další fóra byla vzhledem
k značnému zájmu občanstva přenesena do
velkého sálu kulturního domu.
(mkm)
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Z NAŠICH ŠKOL
MŠ Pardubická informuje
„Na podzim, když zlátne listí na stromech,
nech nám kousek léta, vlaštovičko, nech..“
Tuto písničku si děti zpívaly na společném výletě v lesoparku Vysoké Chvojno. Bylo krásné říjnové odpoledne, děti cestou v parku
pozorovaly nejen změny podzimní přírody, ale také nasbíraly mnoho
kaštanů, žaludů a dalších lesních plodů.
Písničky nás provázely celý měsíc říjen. Do mateřské školy za námi
přijela divadélka s pohádkami „Putování s písničkou“ a „O švadlence

ZŠ Komenského
Internetová žákovská knížka i v letošním školním roce
Vážení rodiče,
i letošní školní rok 2006/2007 Vám opět nabízíme možnost využívat
internetovou žákovskou knížku, kterou naleznete na našich webových stránkách: www.holice.cz/zskom. Dozvíte se známky Vašich

Elišce“. V kulturním domě měl svůj oblíbený program plný písniček
Pavel Novák. V MŠ nás také navštívil známý kreslíř Jan Honza
Lušovský s programem „Učíme se nejen vyhrávat“.
Akce na listopad:
výlet na farmu Apolenka
9. 11. 8.45 hod. v MŠ pohádka „O myslivci Martinovi“
Zveme maminky s malými dětmi na odpolední středeční hrátky od
15 do 16 hodin.
MŠ Pardubická

dětí za každý týden a celkový přehled prospěchu v jednotlivých předmětech. Máte dále možnost komunikovat s třídním učitelem i s ostatními pedagogy pomocí komunikační služby. Ke vstupu do internetové žákovské knížky potřebujete znát vstupní jméno a heslo. Pokud
máte zájem o vstup do naší internetové žákovské knížky, kontaktujte
nás: tel.: 466 682 135, e-mail: zskom@holice.cz.
Mgr. L. Thérová, zástupce ředitele, ZŠ Holice, Komenského 100

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Letošní ročník veřejné sbírky na podporu
základního školství v Etiopii proběhl od 10.
do 12. října 2006. Cílem sbírky bylo každoročně získat finanční prostředky na stavbu
základních škol v Etiopii. Chodit do školy,
naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to
však pro děti bývá nesplnitelný sen. Proto
jsme se, společnost Člověk v tísni a Junák –
svaz skautu a skautek CR, rozhodli alespoň některým z nich pomoci.
Dosud se nám díky sbírce Postavme školu v Africe podařilo postavit tři
základní školy pro celkem 760 dětí.
Sbírka proběhla i v Holicích a všem, kteří pomohli, moc děkujeme.
Své příspěvky na sbírku Postavme školu v Africe můžete poukázat
v průběhu celého roku na sbírkové konto 222 444 555/0300 u ČSOB.
Rovněž je možno přispívat formou DMS: Pošlete textovou zprávu ve
znění „DMS AFRIKA„ na telefonní číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč,
na konto projektu Postavme školu v Africe bude připsáno 27 Kč.
Co se stane s vaším příspěvkem?
Z výtěžku sbírky postavíme novou školu nebo dostavíme nové třídy

k některé z již existujících škol v jižní Etiopii. Velikost školy samozřejmě ovlivní celková částka, kterou se nám podaří shromáždit. Po
dokončení projektu bude škola předána oblastní školské správě, s níž
již dnes Člověk v tísni spolupracuje, a ta poté zajistí chod školy, nové
vyučující a v budoucnu i opravy budovy.
Tyčka

Z členské schůze Sdružení postižených civilizačními chorobami v Holicích
konané dne 17. října 2006
Hlavním bodem schůze bylo Komunální plánování sociálních
služeb na Holicku. Jsme nejpočetnější organizací, převážně seniorů,
a proto s tímto projektem přišli na naší členskou schůzi starosta
města pan Mgr. Ladislav Effenberk, Ing. Jana Faltusová, vedoucí
sociálního odboru MÚ v Holicích, spolu s ní paní Edita Moučková,
dále pak ředitel sociálních služeb v Pardubicích pan Tajovský
a v neposlední řadě vedoucí střediska pečovatelské služby v Holicích
paní Dana Kohoutková.
Informace o této formě plánovaní podala Ing. Jana Faltusová.
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Ředitel soc. služeb pan Tajovský nám přiblížil, jak využít zákony
a sociální služby s cílem pomoci vyřešit bezvýchodnou situaci u starších nemocných a osamělých občanů v našem městě. Naši členové,
přítomní na členské schůzi, mohli v podobě anketních lístků vyjádřit
svůj návrh, jak zlepšit sociální služby, a tak výrazně ovlivnit služby
v našem městě. Děkujeme tímto sociálnímu odboru Městského úřadu
a panu starostovi v Holicích za spolupráci
Dagmar Prouzová
členka výboru SPCCH v Holicích
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POZVÁNÍ NA TANEČNÍ SOUTĚŽ
– HOLICKÝ KRAMFLÍČEK
Dům dětí a mládež Holice a Taneční studio Hany Flekrové pořádají
v neděli 19.listopadu v městské sportovní hale tradiční soutěž ve sportovním tanci – XIII. ročník Holického kramflíčku.
Soutěže dětských, juniorských i dospělých párů budou začínat v 9.30
hodin. Tančit se bude celkem v pěti kategoriích a v devíti soutěžích.
Předpokládaný konec soutěží je 18.00 hodin. Soutěž se uskuteční za
podpory města Holic a Krajského úřadu v Pardubicích.
Srdečně zveme
za pořadatele taneční mistrová Hana Flekrová

listy

HRST TURECKÝCH PŘÍSLOVÍ
Zrcadlo slepému neprodáš.
Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš.
Svíce cítí, že si pod nohy neposvítí.
Nemocný nenávidí postel, i kdyby byla zlatá.
Užitečný jako topol – ani plody, ani stín.
Pokud ti nenarostla křídla, nelítej!
Nedůvěra je dcerou omezenosti.
Manželství bez hádek jako svatba bez muziky.
Žízně plné díže, hladu plné spíže.
Kdo zná cestu, necestuje s karavanou.
(mkm)

TOULKY HOLICKOU MINULOSTÍ XX.
Návštěvy habsburského panovníka Josefa II.
v Holicích.
Po úmrtí císařovny Marie Terezie docházelo k častému projíždění
císaře Josefa II. Holicemi od Vídně k Hradci Králové a Josefovu, kdy
tato města byla opevňována.
Při jedné cestě do Josefova nocoval císař Josef II. v Holicích na
„staré poště“. Aby se město vzpamatovalo z uplynulých válečných
pohrom, povolil Holicím 11. listopadu 1780 trh na přízi, vždy ve čtvrtek, a zároveň na ten den i trh obilní.
V té době často projížděly Holicemi těžké formanské povozy
s náklady směrem k Hradci Králové a Josefovu. Dne 16. února 1790
bylo veženo našim městem do Hradce Králové a Josefova 10 vozů
střelného prachu. V každém voze bylo zapřaženo 5 až 6 koní.
Když císař Josef II. projížděl v letech 1778 – 1787 našim městem
k Josefovu, zjistil nevyužitou půdu po vypuštěném bývalém rybníku
v Roveňsku. Rybník byl založen v roce 1441. Nařídil proto vrchnostenskému úřadu v Pardubicích, aby se postaral svěřit nevyužitou půdu
osadníkům v dědičný nájem. Obrátil se také na rychtáře okolních obcí,
aby tento úkol společně zajistili. Rychtáři však odpověděli, že k tomuto
úkolu nejsou v místě a okolí lidé. Oznámili výsledek do Vídně. Tam
bylo usneseno povolat sem osadníky z Pruska a Slezska. Podobně bylo
na pardubickém panství založeno dalších třináct osad.
Císař Josef II. se narodil 13. března 1741 jako čtvrtý v pořadí rodičům Marii Terezii a Františku Štěpánu Lotrinskému. Jeho rodiče spolu
prožili dvacet devět let v podstatě šťastném manželství (1736 – 1765).
Otec František Štěpán Lotrinský se ženil jako osmadvacetiletý, Marie
Terezie byla o devět let mladší. V průběhu dvaceti let přivedl císařský
pár na svět šestnáct potomků – jedenáct dcer a pět synů. Šest dětí (pět
dcer a jeden syn) se nedožilo dospělosti, když se vesměs se staly obětí
černých neštovic.
Josef II. byl prvorozený syn, protože před ním přišly na svět tři
sestry. Jedna z dcer Karolina (toho jména v rodině druhá) zemřela bezprostředně po porodu (1748). Dvě dcery, Alžběta (1737 – 1740)
ročník II., listopad 2006

a Karolina (1740 – 1741) zemřely jako malé. Obětí neštovic se později
staly i mladší sestry Josefovi; Johanu Gabrielu (1730 – 1762) nákaza
skolila doslova ve dnech svatebních příprav.
Josef jako prvorozený syn přinesl dvoru jasné řešení nástupnického problému. Jeho vladařské perspektivy se tak rozuměly samo
sebou, byl přece vůbec prvním mužským potomkem nově vzniklé
dynastie habsbursko-lotrinské. Od ranného dětství ho proto vychovávali jako předurčeného dědice trůnu, a to podle náročných, podrobně
rozepsaných plánů, které koncipovala a nad jejímž plněním osobně
bděla jeho matka Marie Terezie. „Osnovy“ obsahující bezpočet předmětů, mezi nimiž byla půlka postradatelných, prince zatěžkávaly
a z větší části otravovaly právě tak, jako matčiny detailní příkazy
typu: „každé ráno a večer umýt si obličej a ruce, jednou týdně nohy.
Dvakrát týdně, v úterý a v pátek, navštěvuje princ zubaře, aby mu
pečlivě vyčistil chrup,...“.
Sotva se Josef naučil chodit a mluvit, začali učitelé jeho mysl
zaplavovat fakty, s nimiž si dětský rozum často nevěděl rady.
Papouškoval poznatky z práva, filozofie, historie, matematiky, fyziky, vojenství, přírodních věd. Učil se též jazyky. Někteří z mužů
kolem prince, např. císařovnin rádce Bartenstein a nebo drsný voják
maršál Batthyany, byli v touze po viditelném pedagogickém úspěchu
i po uznání z ústa panovnice natolik přísní a pedantičtí, že to žáka
stresovalo. Postupně se uzavíral do ulity mlčenlivého, do sebe zahleděného a nepřístupného člověka. Základ Josefovi příští chladnosti
a povýšenosti se zrodil patrně už tenkrát, v dětství, kdy útěk do
vnitřní samoty byl spontánní sebeobranou človíčka ohroženého přehnanými nároky okolí.
Josefa cepovali také jezuité. Matka Marie Terezie jako hluboce
věřící katolička lpěla na tom, aby se mu dostalo důkladné náboženské
výchovy. Každodenní hodiny náboženství připadaly arcivévodovi
nesnesitelné. Znamenaly ustavičné memorování věrouky či životů svatých, účast na pobožnostech, později i ministrování. Jak Josef předčasně intelektuálně dozrával, osvojoval si vůči přísnosti a neomylné dogmatice jezuitských páterů čím dál kritičtější a skeptičtější postoj.
Příčila se mu jejich učená povrchnost, vadily mu kazatelské manýry
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a velebníčkovská vzornost. Se svým tichým odmítáním katolické víry
se ovšem ocital v pasti dvojí morálky. Na jedné straně musel za každou
cenu zachovávat ohledy k okázalé zbožnosti matky i celé rodiny, na
straně druhé krok za krokem dospíval na sám okraj ateizmu. Svár
v duši vytryskl na povrch jen občas.
Později Josef styl výchovy komentoval takto: „Myslí si, že vychovávají státníka, když jejich syn ministruje při mši, modlí se růženec,
zpovídá se každých čtrnáct dnů a nečte nic jiného, než co mu dovolí
omezený režim jeho zpovědníka“. Ta neustále přítomná dvojakost,
konflikt mezi požadovanou praxí a pravým stavem mysli, ona povinná,
přitom Josefovým vědomím reflektovaná, přetvářka ho formovala od
dětství. Proto měl vždy později pocit, že život je škleb. Z Josefa rostl
známý typ „starého-mladého“. Myslel a vyjadřoval se nedětsky komplikovaně. Josefovo dětství, sešněrované bezpočtem příkazů, regulí
a rituálů, mělo k idyle daleko. Výsledkem bylo, že ho u dvora dosti
dlouho pokládali vlastně za slaboduchého. Jenže malý arcivévoda
zatím dělal to, co by v jeho situaci učinil každý inteligentní hoch jeho
věku – celé noci doma četl.
Ti kdož Josefa zprvu považovali za tupce, byli posléze překvapeni,
Především jim arcivévoda začal oplácet stejnou mírou – neskrývaným
opovržením. Členy císařského poradního sboru, vesměs ochablé stářím, dokonce veřejně označoval za „sbírku zaprášených mumií“. Od
těch dob musel počítat se zlobou a s jejich tajenou nenávistí.
Rozsáhlé vědomosti teoretické obohacoval cestováním. Jeho výlety
po monarchii i do ciziny měly zprvu poznávací, později už inspekční
ráz a poskytovaly mu mnohé reformní podněty, které pak neúnavně
prosazoval. Cestoval vesměs inkognito pod jménem hrabě Falkenštejn.
Vícekrát byl i v Čechách a snad vůbec první z Habsburků se po delší
čas učil češtině a na slušné úrovni ji ovládal.
Zajímal se o život prostých lidí, hovořil s nimi, poznával jejich
bídu – dokonce osobně zažil i atmosféru hladomoru na začátku sedmdesátých let. Věděl, že věci se mají jinak, že lidé žijí hůř, než se domnívají lidé u dvora.
Josef II. prosadil prý
během svého desetiletého panování (1780 –
1790)
neuvěřitelné
množství asi šesti tisíc
reformních
výnosů,
patentů a nařízení. V průměru jich tedy vznikalo
šest set ročně. Většinu
z nich inicioval a koncipoval sám. Zasahoval
absolutně do všeho.
Považoval to za svoji
panovnickou povinnost .
Zašel tak daleko, že
vymyslel nálepky namísto pečetního vosku. Také
odklopná dna rakví.
Nebožtík se vyklopil do
hrobu, zasypal vápnem
a ušetřilo se dřevo.
V roce 1784 byly i v Holicích zhotoveny tři josefínské truhly k pohřbívání mrtvých těl do plátna.
V té věci stejně jako v řadě jiných se císař dopustil omylů. Například zmíněný „průmyslový způsob“ pohřbívání musel být zase zrušen.
Velikou nelibost vzbudil, když zakázal zvonit v bouřkách „na mraky“.
Byl stanoven podstatně okleštěný cyklus bohoslužeb, určovalo se, kdy
a kolik mší se smí sloužit. Kázat se mohlo jen ve farních kostelech,
nikoli už například v kaplích. Radikálně byl omezen počet procesí
a dalekých poutí na svatá místa. Byl snížen počet svátků na pouhých
27 dnů v roce. Pokusil se zakázat koledování, žehnání chlebů a svěcení
svíček. Vesnická posvícení (slavnosti posvěcení chrámu) dosud konaná
od podzimu do vánoc týden co týden, byla úředním příkazem soustředěna na druhou říjnovou neděli – začalo se „celostátně“ prosazovat jednotné tzv. císařské posvícení. Z hygienických důvodů začaly být zavírány hřbitovy uvnitř sídlišť a kolem kostelů. Napříště se mělo pohřbívat
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v dostatečné vzdálenosti od obydlených míst. S tím vším se lidé ještě
dokázali nějak smířit. Zato nařízení, aby nebožtíci se nadále neukládali
do rakví, nýbrž do pytlů, neprošlo. Panovník projevil racionalitu, že při
nedostatku dřeva rostou jeho ceny, zatímco nový způsob pohřbívání by
vedle úspor dřeva pomohl rozvoji tkalcovského průmyslu (plátno na
pytle). Nařízení vnímané jako projev neúcty k mrtvým vzbudilo odpor,
a tak byl výnos o pohřbech do pytlů opět brzy zrušen.
K velkým činům Josefa II. patřilo i zrušení cenzury. Nepřestala existovat úplně a u vídeňského dvora nadále působila. Naproti nedávné,
ještě středověké praxi upalování čarodějnic či vynucování přiznání
mučením, došlo k zásadnímu převratu. Bylo zrušeno mučení za Marie
Terezie uplatňované. Některé kruté tresty však přece ještě přežily:
vystavování na pranýř, vypalování cejchů, bití holí, a to až do výše sto
ran během čtrnácti dnů.
Tolerančním patentem skončilo „temno“ – stošedesátileté pobělohorské pronásledování všech protestantů. Náboženská svoboda měla
však zaryté odpůrce. Katolické obyvatelstvo, po generace utvrzované
z kazatelen v nesmiřitelnosti a nenávisti vůči jinověrcům, přijalo vyhlášení tolerančního patentu mnohde s neskrývaným odporem. Pohřby
evangelíků na katolických hřbitovech se často konaly tajně nebo za
policejní asistence. Rvačky a bitky byly na denním pořádku.
Katolické církvi bylo postupně vymezeno jen pole náboženské.
Zvlášť radikálně postupovala josefínská vláda vůči klášterům. Císař
považoval mnohé z nich za neužitečné instituce. Žebravé a rozjímavé
řády dokonce označoval za „hanbu náboženství“, za velké břemeno pro
poddané. A tak 29.11.1781 po vydání tolerančního patentu dospěl Josef
II. k dalšímu rozhodnutí, podle něhož měly být zrušeny všechny ty
kláštery, které se nezabývají vyučováním, nepěstují vědy a nepečují
o nemocné. V Čechách bylo ze 154 konventů zrušeno 71, na Moravě ze
74 plných 41. Rozsáhlá kampaň se však přitom neobešla bez ničení
vzácných kulturních hodnot. Současně s rušením klášterů byly zavírány i mnohé „zbytečné“ kostely a kaple. Jen v Praze bylo tímto postiženo 37 církevních stánků, mezi nimi i Betlémská kaple.
Patent o zrušení nevolnictví z 1. listopadu 1781 měl průlomový
charakter. Odstranil tzv. „tělesnou oddanost neb člověčenství“, čili úplnou, skoro otrockou, podřízenost feudálnímu pánovi. Ta začínala přikováním k pronajaté půdě, pokračovala ve fyzickém sloužení vrchnosti
(robota atd.) a vrcholila zcizením vůle poddaného – feudál rozhodoval
o nevolníkově soukromí, o jeho sňatku i osudu jeho dětí. Josefovským
dekretem se z nevolníků stali svobodní lidé. Jinak feudální povinnosti,
čili robota, naturální dávky a peněžité platby, zůstaly zachovány.
Patent o dědickém právu, vydaný současně se zrušením nevolnictví, umožnil také dělení usedlostí, což představovalo hlubokou proměnu. Drobení gruntů dalo obživu více rodinám, mělo však své meze –
nesměla vznikat nesoběstačná hospodářství s výměrou menší než 40
měřic (7,62 ha).
Osud vyměřil Josefu II. deset let času. Habsburská říše se pod žezlem tohoto „revolucionáře z boží milosti“ za onu relativně krátkou
dobu proměnilo důkladněji, než za celé předchozí staletí. Nezávislého
rozhodování se Josef II. chopil až ve čtyřiceti letech, kdy už jeho organismus vyhlodávala počínající tuberkulóza a nejspíš i „galantní nemoc“
– neléčitelná syfilida. Patrně tušil, že na trůně dlouho nesetrvá. O to
chvatněji jednal. Při takřka naprostém nedostatku státnického smyslu
pro možné diktoval svůj „nový řád věcí“ natolik netakticky a nešetrně,
že popouzel nejen odpůrce reforem, ale často i ty, jimž chtěl svými
zásahy prospět.
Toleranční patent bezpochyby znamenal konec rekatolizace. Provázen však rušením klášterů a zabavování církevního majetku vzbudil
zlobu katolického duchovenstva.
Ediktem o zrušení nevolnictví byly podstatně zmírněny poddanské
poměry, princip občanské rovnosti se přitom stal základním pilířem
budování nového státu.
Nenávist feudální opozice, které reformy – zejména urbální –
poškozovaly, byla císaři odpovědí. Tragickou okolností těžce diskvalifikovaný se ocitl v nejostřejší palbě zlobné kritiky. Stěží bránil prchající život, natož aby mohl ubránit svůj nejvýznamnější čin.
20. února 1790, rok po vydání patentu, byl devětačtyřicetiletý Josef
II., největší reformátor mezi Habsburky, mrtev.
Václav Zavřel, člen České genealogické a heraldické společnosti
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HOLICE MÉHO DĚTSTVÍ (1878 – 1889)
(9. pokračování)
V neděli jsme měli za povinnost během dopoledne účastnit se
bohoslužeb v kostele. Chodíval jsem s rodiči na devátou do oratoria
a na kázání, které bývalo před mší. O Božím těle zúčastnila se veškerá
školní mládež průvodu okolo náměstí. Na den sv. Marka a o křížových
dnech vodil pan farář nebo kaplan osadníky s prosebným procesím do
polí, aby vyprosili na Pánubohu dobrou úrodu. Školní mládež chodívala s těmito průvody hlavně proto, aby nemusela do školy, a tak přišla
o několik vyučovacích hodin. Procesí končilo u kapličky sv. Jana.
Pokud se pamatuji, byl jsem s ním také jednou. Pěkně se šlo hned po
ránu pod červenými vlajícími korouhvemi do polí, luk, na křižovatky
cest a ke starým křížům stojícím osaměle mezi vysázeným osením na
stezníku, který se pestřil různým kvítím.
Tresty ve škole bývaly citelné. Vyplácelo se rákoskou na ruce
anebo na sedací část těla. Nekteří z učitelů byli nemilosrdní, přímo
brutální, když švihali i děvčata rákoskou na ruce, třeba i za to, že neuměla pěkně psát, a dostala proto špatnou známku. „Prášili-ly se kalhoty“, musel se delikvent u učitele Bergra ohnouti přes první lavici, kluk
tam sedící přidržel mu oběma rukama hlavu, aby se nemohl hnout, a tak
obdržel svoji porci. Jeden z učitelů, nepamatuji se již, který to byl,
běhal i po lavicích, když byly dlouhé přes celou třídu, a řezal rušitele
klidu sedícího uprostřed hlava nehlava. Pan řídící učitel Hornof chodil po
třídě jako duch tiše s rákoskou za
zády a vyplácel někdy aniž by se
toho kluk nadál. Někdy jsme stávali
na hanbě pod stupínkem anebo
v koutě. Při tom se provozovala všelijaká alotria, když se učitel právě
nedíval. Také se stávalo, že učitel
nucen jsa opustiti třídu, ustanovil
u tabule jemu milého žáčka, který
měl za povinnost zapsati každého na
tabuli, kdo by působil nějakým způsobem hlomoz nebo neseděl v lavici.
Jedenkráte odpoledne zval učitel
Klapka s učitelem Machoněm na nějakou místní zábavu a my byli celé dvě
hodiny ponecháni na pospas ustanovenému dohližiteli, který si ve svém
čestném úřadě vyřizoval i osobní účty
se svými „nepřáteli“. Rozumí se, že nám byla dlouhá chvíle, křiku
i rámusu bylo více než moc, o mracích prachu ani nemluvě. Tabule byla
za ty dvě hodiny celá popsaná a i já jsem se ocitl na „černém indexu“.
Vypravoval jsem doma, jak to vyhlíželo odpoledne ve škole. Tatínek
promluvil s panem řídícím, který věda, že se stalo něco, co nemělo být,
zařídil potřebné, aby se již vícekrát taková věc neopakovala.
Učitel Berger vyučoval chlapce soukromě hře na housle buď ve
škole anebo doma. Maminka, která hry těchto virtuozů nejvíce užila,
se smávala že kluci neumějí nic jiného než „máma na mě buble, že
jsem jí sněd nudle“. A byla to pravda! Snad v posledním roce mé školní docházky, dostal se do Holic nový učitel jménem Justa, který vyučoval němčinu ve svém bytě. Tatínek mě posílal do těchto hodin, abych si
trochu oblomil jazyk pro gymnázium. Chodilo nás tam několik. Vyučování bylo v kuchyni. Pan učitel při tom kouřil fajfku a vtloukal do
nás krásnou řeč Goethovu. Vedle požitku kouření, holdoval umění řezbářskému a tvořil známé i v té době moderní a tudíž oblíbené hůlkové
rámy, jichž měl doma velké množství.
Ze spolužaček pamatuji se dobře na hezkou Štěpánku Chládkovou,
řečenou krátce Štefa. Měla penál v podobě pistole, jenž mě jako kluka
přímo okouzloval. Ten jsem od ní dostal darem, jistě na popud jejích
rodičů, když jim řekla, jaký jevím o něj zájem. Dále na Lidku Lohnickou, dceru městského důchodního, a Brandejsovou, jejíž otec byl jako
úředník zaměstnán v Kačerově továrně na obuv. Seděly v první lavici
pohromadě.
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Z chlapců byli to bratři Antonín a Jaromír Wíšové, Jaroslav Holub,
syn Holuba „zakrámského“, Karel Šoulavý, syn obchodníka s dobytkem, Vohralík, o němž již vpředu byla zmínka, Holub, syn ševce bydlícího někde za kapličkou sv. Jana, kterému jsme všeobecně říkali
„Jezusek“. Pro toto přízvisko se strašně rozčílil, jsa vznětlivé povahy.
Václav Lohnický, syn vinárníka, Ota Štěpánek, syn majitele rafinerie
cukru. Bratři Wíšové studovali práva. S Antonínem setkal jsem se na
fakultě v Praze po odbyté vojančině. Po smrti svého otce převzal
kupecký krám a oženil se s nejmladší dcerou lékárníka Thumy. Jaromír
konal v Chrudimi přípravnou právní praxi u soudu, kde jsem s ním
někdy, ale velmi zřídka mluvíval. Karel Šoulavý studoval v Chrudimi
obchodní akademii a stal se později úředníkem berního úřadu. S Holubem „Jezuskem“ setkal jsem se po osmi letech ve vlaku z Brna do
Prahy. Jel jsem jako jednoroční dobrovolník – desátník c. a k. pěšího
pluku arcivévody Štěpána číslo 8 z Brna navštívit rodiče a Holub
z Vídně, kde pracoval jako ševcovský tovaryš, do Holic.
Jednou do roka objevoval se na školní chodbě rytíř z Jelení, starší
muž s dlouhým vousem na bradě, který prodával různé školní potřeby,
tužky, gumy, barevné násadky na péra, notýsky v tuhých deskách, na
nichž byly nalepeny různé barevné obrázky atd., což se nám klukům
všecko velmi líbilo a po čemž naše srdce toužila. Koupil jsem si od
něho notýsek s obrazem „Večeře Páně“ na deskách, jenž jsem měl až
do pozdního věku jako památku na
dětství. Můj malý synek ho však tolik
potřeboval, že z něho nic nezůstalo.
Po skončeném vyučování pohyboval jsem se většinou venku na silnici před domem, kde jsme bydleli,
u potoka nebo v potoce samém a na
„obci“. V potoce lovil jsem rybičky
a pro změnu jsem lezl po moruších,
jimiž byly břehy potoka vroubeny.
V létě skoro všichni kamarádi běhali
bosi. Rád bych byl také zanechal boty
doma, ale maminka nedovolila, aby se
neříkalo, že synek c. a k. okresního
soudce běhá bos. Jednou jsem to
přece zkusil, ale nevedlo se mi dobře,
poněvadž mě silniční štěrk tlačil a já
si zase rád obul boty.
Když jsem ještě nechodil do
školy, toužil jsem po dlouhých kalhotech, jaké nosili chlapci z vesnic anebo chudších rodin. Jednou byl
zavolán krejčí, aby mi vzal míru na šaty. Pamatuji se jako dnes, že to
bylo u okna obývacího pokoje u Růžičků. Připomínal jsem mu důtklivě, aby mně vzal míru na dlouhé kalhoty, což slíbil. Měřil nejprve
délku ke kolenům a pak teprve dolů. Cítil jsem již v tom čertovinu
a poznal jsem potom, že byl s maminkou dohodnut, poněvadž dodal
krátké kalhoty s kabátem. Bylo to pro mě velké rozčarování. Dlouhé
kalhoty jsem neměl,ale doprosil jsem se na mamince vysokých bot,
jaké byly tenkrát u malých kluků v módě.
Jako kamaráda při hrách po školním vyučování měl jsem ponejvíce
Tondu Horáka. Před jejich chalupou byl násyp kopaného písku od
„kostelíka“ a v něm různé malé mušličky, jež jsem pilně sbíral a měl
jsem jich několik plných skleněných lahviček. Prohrabával jsem se
s Tondou nebo i sám také v hromádkách kamení, většinou opuce, jíž
byly tenrát opravovány silnice. Bylo v nich hojně otisků zkamenělin,
jež jsem si vybíral a uschovával. Jednou jsem v hromádce nalezl achátovou kouli a u potoka kousek jantaru. Jak se tam dostal, bůh sám ví.
Na silnici či na „obci“ hráli jsme zjara fazole nebo kuličky,
špačka, jenž třeba nešťastnou náhodou vletěl do okna a sklo na to
doplatilo. Po dešti stavěli jsme v rigolu před domem splávky anebo
v příkopě při farské zahradě. Jak počaly na jaře rašit stromy a míza
se tlačila do větví, vyhledávali jsme vrby, řezali pruty, otloukali kůru
dvoukrejcarovou kudlou a dělali si píšťalky, říkavaje při tom: „otloukej se píšťaličko …“
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Vedle biblického praku zhotovovány byly i obyčejné praky sestávající z větévky do vidlice seříznuté, jež měla na gumových tenkých
trubicích připevněný kus kůže, do níž se vkládaly menší kaménky
nebo srnčí broky kupované u Růžičků. Střílelo se po kočkách, psech
i po ptácích. Nejvíce ovšem tímto střeleckým sportem trpěli vrabci.
Praky byly školou zakázány,ale zákazu toho nebylo dbáno. Běda však
klukovi, u něhož byl prak ve škole nalezen. To byl výprask, o jakém se
mi nikdy nezdálo, a známka z mravů ta nejhorší.
Maminka měla několik dobrých známých dam, s nimiž udržovala
společenský styk, a jak bylo tehdy zvykem, se odpoledne navštěvovaly.
Babička se chudák na tyto návštěvy netěšila, poněvadž se mně několikrát v době maminčiny nepřítomnosti přihodilo několik nepříjemných
nehod. Jedenkrát provozoval jsem s několika spolužáky u školy na
břízkách tělocvik ve šplhání. Břízy měly větve jen ve vrškách, spodní
byly uřezány. Vyšplhal jsem se až nahoru do koruny, při slézání ujela
mně noha, nohavicí krátkých kalhot zachytil jsem za uříznuté větve
u samého kmene, a poněvadž nohavice nevydržela nápor větve, roztrhla se nahoru až k pasu. Přišel jsem domů nesa kalhoty v hrsti.
Babička se hrozně polekala, pořádně mi vyhubovala a jen byla ráda, že
jsem si neublížil.
Podruhé jsem zase pro změnu spadl po hlavě do potoka, a sice
v blízkosti dřevěného mostu u Brandů. Potok byl bahnitý a silně
páchl. Vylezl jsem z něj celý promáčený a vysoké boty jsem měl plné
bahna. Babička nade mnou spínala
ruce, co jsem to zase provedl.
Celého mě umyla a šaty musela
Šajcka dobře vyprat a nechat na
slunci vyčichnout.
Když jsem se za letních dnů
octl někdy na Maršovském kopci,
kam jsem rád chodíval, a zde se
přede mnou rozložilo v oblouku
velké panorama krajiny od Ostrova
a Uherska až po Kunětickou horu,
hleděl jsem celé chvíle do dáli
a vzpomínal na husitské hejtmany
Talafúsa z Ostrova, Jeníka z Mečkova a Uherska, jakož i na Diviše
Bořka z Miletína, o nichž se u nás
v rodině velmi často mluvívalo při
čtení Jiráskových spisů. Mnoho
jsem toužil podívati se na „Kuňku“,
ale byly okolnosti, jež přání moje
oddalovaly. Až jedenkrát mi slíbil otec, že tam pojedeme, ale z výletu
nebylo nic pro deštivé počasí. Zůstalo jen při mé touze, jež byla naplněna až po dvou letech.
Pod kopcem leskla se vodní hladina malého „Vorláčku“, kam se
chodívali chlapci koupat. Ačkoliv jsem měl vodu rád, nikdy jsem se
v něm ani nenamočil, poněvadž mně pach bahna a puškvorce nebyl
nikdy sympatický a teplou, bahnem zkalenou vodou, se tělo v letním
parnu neosvěžilo.
Tonda Horáků neměl již otce, zemřel mu, když začal chodit do
školy. Matka provozovala obchod s máslem a vejci. Celé dny běhala po
vesnicích a Tonda žil na silnici a na „obci“. S matkou se sešel teprve
večer, když se navrátila domů. Jezdila každý pátek ještě s jinými
obchodnicemi na noc do Hradce Králové, kam přibyla časně ráno
k sobotnímu trhu. V týž den se pak vracela pozdě odpoledne. Jedenkrát
byl jejich vůz přepaden zloději. Na štěstí jeden z nich chytil místo
husy Horačku za nohu, ta se polekala a křičela. Zloději odskočili kvapem do lesa dříve, než kočí slezl z vozu.
Tonda byl podílníkem na všech mých hrách i uličnictvích. Vyrůstal
jako osamělá hruška v poli bez veškerého pěstění a lásky mateřské, již
se mu nemohlo dostati, když matka byla neustále vzdálená domova za
účelem opatření peněz na živobytí. S námi si také hrával synek truhláře
Hanzla, který měl dílnu v domě Horačky. Byl to chlapec slabý, neduživý a bázlivý a prý brzo zemřel. Dolfa Haasů pocházel z Miřetic
u Chrudimi a byl u svého strýce Honzy Haase na bytě, aby navštěvoval
pětitřídní obecnou školu, jíž ve vsi nebylo. Dále Jeník Bergrů, syn učitele Alexandra Bergera, a jeho sestry. Karel Dudků a mladší jeho bratr
strana 16

listy

Olda, kterého jednou v obličeji poštípaly včely tak, že měl hlavu jako
konev a na oči neviděl. Otec jeho byl náruživým včelařem a Oldík se
někde při úlu nešikovně ochomýtl.
Pan farář dovolil mamince věšet na farské zahradě prádlo. Na ten
den – bylo to tuším ve čtvrtek nebo pátek – jsem se těšíval, poněvadž
jsem se mohl volně proháněti po zahradě a prolézat vrbové houštiny
u dosti velikého rybníčka, v němž o letních nocích provozovaly žáby
své koncerty. Psi, které pan farář choval na ochranu majetku, byli uvázáni, aby nás nepokousali. Do zahrady, jež se skláněla od „krchova“
k potoku, chodili jsme zadními vraty ze silnice. Menší její část byla
oplocena a říkalo se, že patří kaplanovi k užívání. Farská zahrada zaujímala rozsáhlý komplex, jenž byl ohraničen silnicí vedoucí od kostela
k mostu přes potok, hospodářskými staveními při potoku a uličkou
vedoucí z „kostelní“ ulice na „obec“ k dřevěnému mostu u Brandů.
Nekdy jsem chodíval s chlapci poštmistra Holuba „na kopeček“,
jenž patřil obchodníku s dobytkem Dudychovi, jejich dědečkovi. Stavení bylo vpředu ze strany východní jednopatrové, zezadu, jsouce
vestavěno do jednoho pahorku z tvrze, přízemní. Na návrší byly vysoké stromy, hrušky, které nesly velké plody. Byly to tak zvané „flašky“.
Za budovou rozkládalo se „tvrziště“ a velká zahrada s vyzděným
malým rybníčkem, ohrazeným laťkovým plotem. V něm jsme se koupávali a chytali vodomily. Hry naše byly klidné a slušné. Hrávali jsme
si na četníky, stavěli stan a provozovali ještě jiné různé pošetilosti,
v nichž bylo šťastné mládí.
Nejraději jsem se proháněl po
tvrzišti. Tu a tam zašel jsem se
podívat k větrníku, jenž mě jako
kluka zajímal, a ve žních kláskovat.
Rád jsem navštěvoval v polích nebo
na lukách kamarády, kteří pásli
husy, kozy anebo krávy, zejména
v podzimu, kdy za sychravého nebo
deštivého počasí nosili na pastvách
režné pytle přes hlavu. Na polích se
pohrabovaly brambory a pekly se na
ohníčku. Nešlo ani tak o brambory,
jež voněly čmoudem, jako o ohníček, udržovaný přikládáním pejřky
sebrané ze zoraného pole. Na podzim pouštěli chlapci draka, chlubili
se, který má většího, kolik střapců
po stranách a posílali mu psaníčka.
Doma jsem se točil okolo
maminky a pomáhal v domácnosti, jak jsem uměl a moje slabé síly na
to stačily. Pokud jsem byl ještě zcela maličký, měli jsme služku Marii,
o které byla již zmínka. Po jejím provdání zjednala si maminka jako
posluhovačku starou Šajcku, která bydlela v Klíglově chalupě. Ráno
chodila uklízet, mýti nádobí od večera, na koupi, pokud nešla maminka sama. K večeru přišla opět umýti nádobí od oběda a přinesla mléko.
Maminka obstarávala nákup masa u řezníka Kašpara v „kostelní“ ulici.
Pravidelně kupovala denně 1/2 libry hovězího masa a o prázdninách pro
mě na přesnídávku párek. Nejčastěji jídal jsem syrové uzené maso, jež
bývalo u nás vždy v zásobě. Vařené uzené maso jsem poznal teprve
v Praze a přiznávám se, že mně jako malému chlapci nikdy nechutnalo. Maminka s babičkou pily dopoledne bílou kávu a přikusovaly
rohlík. V poledne přicházela denně na stůl hovězí polévka, jež byla
v pátek změněna polévkou postní, hovězí maso a moučník. Ráno jsme
mívali bílou kávu s rohlíkem a tatínek polévku. Večeře sestávala se
z masité stravy, někdy z domácích homolek oklihlého sýra, chleba
mazaného sádlem vypečeným z vepřové pečeně a lahvového piva
z choceňského pivovaru. Byl to obyčejně ležák, jenž býval v bednách
uskladněných ve velké spižírně. V neděli v zimě byla nějaká pečeně,
v létě drůbež nebo husa. Po obědě pili rodiče s babičkou pravidelně
černou zrnkovou kávu.
Ve čtvrtek chodívala maminka do trhu, kde se nakupovalo od venkovských žen máslo, tvaroh, vejce, drůbež a husy. Drůbež byla doma
krmena v kleci zrním a husa v posadě, ovšem později před zabitím
cpána šiškami.
(pokračování příště)
ročník II., listopad 2006
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SEBRANÉ GLOSY MILOSLAVA KMENTA
Největší ohlasy, se kterými jsem se
v posledních dnech setkal, nepatřily tématům
mých sebraných glos, nýbrž volbám a jejich
výsledkům. A že jsem oněch názorů vyslechl
nemálo. Od souhlasných po rozpačité, přes
nadšené po váhavé či opatrné, až po nesouhlasné. Byla by to celá stránka, kdybych Vám
je chtěl tlumočit, ovšem volnou stránku
nemám. Navíc – volby dopadly, jak dopadly,
a stejně se už na nich nedá nic měnit.
Kromě toho – jak praví jedno mezinárodní úsloví – „většina volí krále“. Pokud snad
kdokoliv nechce tuto skutečnost vzít na
vědomí, je to jeho problém. Každý měl šanci
(i právo!) jít volit a vybrat si podlé svého
gusta. Pokud tak někdo neučinil, je to také
jeho právo.
Mimochodem – pokud jste přeskočili
dvojstránku s volebními výsledky, pomohu
Vám. V Holicích bylo 5 194 oprávněných
voličů, hlasy odevzdalo 2 406 voličů neboli
46,3%. Ze čtyř politických seskupení získala
ODS 40,1% a v zastupitelstvu 9 mandátů,
ČSSD 34,6 % – 7 mandátů, KDU-ČSL 13,6%
– 3 mandáty, KSČM 11,6% – 2 mandáty.
Chcete-li vědět, jak, kdo, kde, s kým a pro

ročník II., listopad 2006

koho, přijďte ve středu 1. listopadu v 18 hodin
do velkého sálu kulturního domu. Bude se tam
konat veřejné úvodní zasedání nově zvolených
zastupitelů a vše se dozvíte na místě.
Abych však přece jen neopomenul
další ohlasy či dotazy. Vyřídím nejdříve dotazy: proč nejdou věžní hodiny na radnici?
Vysvětloval to v říjnovém vydání tohoto listu
na straně 17 místostarosta Pavel Hladík.
Hodně stručně řečeno, město zatím marně
hledá odbornou firmu, která by byla ochotna
zakázku převzít. Dotaz druhý: proč se jako
dříve nezvoní na věži kostela sv. Martina
(ráno, v poledne či „klekání“)? Nevím, ani
jsem si tuto skutečnost neuvědomil, a to bydlím kousek od kostela. Zeptám se na farním
úřadě církve římsko-katolické a příště zveřejním odpověď.
Pokud jde o přímé ohlasy na glosy
z minulých čísel, stále více se jich vrací
k veřejnému pořádku, lépe řečeno k večerním a nočním výtržnostem, „kraválům“ a
projevům vandalizmu a stále více lidí se diví,
že se tom donekonečna mluví, ale náprava
žádná. Už mně je to trapné, poněvadž na toto
téma bylo popsáno papíru….

V souvislosti s předvolebními prohlášeními jednotlivých politických stran jsem však
zajásal. Náprava je na dosah ruky! Všechny
volební strany mají v té či oné podobě ve
svých programech prohlášení typu
„…nekompromisně budeme postupovat proti
vandalizmu a rušení nočního klidu….“,
„…odstraníme negativní jevy veřejného
pořádku, ohrožování klidu…“, „…budeme
účinně postihovat pachatele přestupků….“,
atd., atd., atd. Sláva, máme vyhráno!
Jen pro jistotu a orientaci těch, kteří
budou tyto volební sliby plnit, si dovoluji
uvést fotodokumentaci o cestě jedné ze
skupiny oněch vandalů a vagabundů. Lze
se s nimi setkat ve večerních či nočních
hodinách v nejeden den, zcela pravidelně
však z pátku na sobotu či ze soboty na
neděli. Níže uvedený seriál dokumentuje
výsledky činnosti jedné takovéto tlupy
v rozmezí 13. – 15. října. Cesta začíná na
rohu Dukelské ulice u střední automobilní
školy, vede Růžičkovou ulicí, kolem sokolského parku, pošty a končí na autobusovém
nádraží.
e-mail: miloslavkm@volny.cz
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FAUNA & FLORA
Josefská 208, Holice v Čechách
mobil 603 522 609
prodejní doba út – pá 10 – 12 / 13 – 17,
so 8 – 11.30

Znamení zvěrokruhu a alespoň obecné charakteristiky, které k nim
přísluší, zná každý. Méně známý je ale keltský stromový horoskop,
který odvozuje vaše vlastnosti ze stromu, který vám podle data narození přísluší. Budu Vám uvádět jednotlivá data narození a k nim příslušné vlastnosti stromu, třeba v tomto keltském stromovém horoskopu najdete sami sebe.
Příslušné datum narození:
4. 11.–12. 11., 1. 5.–14. 5. – TIS
12. 11.–21. 11., 15. 5.–24. 5. – KAŠTAN
22. 11.–1. 12., 25. 5.–3. 6. – JASAN
Tis
Je vaším patronem tis? Pak by vaše okolí mohlo široce vyprávět
o vaší nesmírné fantazii, která vám obohacuje i komplikuje život.
Hranice běžné reality jsou vám velmi úzké, proto se neustále vznášíte
někde v nekonečnu a hledáte odpovědi na své otázky. Jste enormně
citliví a vnímaví na atmosféru, nálady ostatních lidí a dokážete se
velmi dobře vcítit do jejich pocitů. Vaše obrácení do sebe však může
přispívat k tvorbě depresí.
Kaštan
Pokud je vaším osudovým stromem kaštan, vaše okolí na vás velmi
oceňuje vaší schopnost zastat se kdykoli slabších a momentálně utiskovaných. Dokážete pro ostatní vytvořit příjemné zázemí, jste ochotni
pomoci. Umíte být důslední, vytrvalí a vždy bez obalu říkáte to, co si
myslíte. Na druhou stranu se vaše přímočarost čas od času zvrhne
v neomalenost a když na to přijde, umíte být velmi tvrdohlaví.
Jasan
Lidé ve znamení jasanu jsou vyhlášení svou společenskostí a jiskřivým šarmem, kterým okouzlují všechny kolem. Jsou velmi družní,
milují společnost a dokážou ostatní bavit libovolně dlouhou dobu.
Mají rádi slunce a obvykle nesnášejí zimu. Jejich společnost je vyhledávaná a jsou proslulí svým nezdolným optimismem a energií, se kterou dosahují vytyčených cílů. Vaše ctižádostivost se však dost často
zvrhává v sobectví a egoismus.
*******************************************************
Dobrý den,
čtenáři holických listů.
Blíží se Vánoce a my si se slavnostní výzdobou přinášíme rádi do
našich obydlí kousek přírody, aby se nám tolik nestýskalo po krásných slunečních dnech. Dnes bych Vás chtěla upozornit, abyste se
dobře na tento vánoční čas připravili, abyste si ještě včas nasbírali
rostlinný materiál pro vánoční aranžování, vždyť dobře zrealizovaný
nápad může potěšit nejen Vás samé, ale také Vaše přátele a blízké.
První skupinu tvoří sušené květy, plody, větévky a i jiné přírodní
doplňky. Některé se dají nakoupit (a příští rok třeba vypěstovat na
zahrádce), jiné si můžete ještě nyní nasbírat na vycházkách. Potěšíte
sami sebe poprvé procházkou v přírodě a podruhé při tvůrčí činnosti,
při výrobě. Dají se sbírat a nakupovat a uskladnit dobře suché v papírových krabicích. Sklízíme nepřekvetlé, sušíme v průvanu, ve tmě
a to co nejrychleji. Nejčastěji používáme sušené květiny – např. slaměnky (Helichrysum bracteatum), smilky (Helipterum roseum), ostrožky (Delphinium consolida), pestrovky (Gomphera globosa), břinky(Lonas annua), limonky (Limonium sinuatum), molucely
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(Molucela laevis). Velmi působivé jsou i květenství trav, např. třeslice
(Briza maxima), sametovka (Lagurus ovatus), lesknice (Phalaris
arundinaceae). Z trvalek lze použít řebříček (Achillea millefolium),
máčku (Eryngium sp.), bělotrn (Echinops), rozchodníky (Sedum),
včetně trav jako ozdobnice (Miscanthus), kortadérie (Cortaderia),
nebo proso (Panicum). Můžeme si nasušit i růže. Často používané
jsou i semeníky květin. Např. měsíčnice (Lunaria annua), černuchy
(Nigella orientalis i hispanica), máku (Papaver somniferum), terčovky
(Rudbeckia), hlaváče (Scabiosa stellata), divizny (Verbascum), třepenatky (Echinacea), pupalky (Oenthera biennis), kosatců (Iris), podzimních tulipánů (Tulipa) atp.
Významné místo zaujímají i suché plody, zejména vlašské ořechy, ale
také lískové, burské, pistácie. Podobně i šišky jehličnanů nebo kaštany, žaludy. Zpestřením mohou být i sušené plody (křížaly, švestky,
pomeranče). Dobře působí i šípek.
Zajímavým doplňkem vánočních kompozic se mohou stát i pěkně
tvarované větévky ze starých jabloní, třešní, kaštanů, trnek, buků,
šípků a vrb – obzvláště těch „pokroucených“. Ale nezapomeňte ani na
hezké kamínky, oblázky, kousky kůry, hrubé úlomky dřeva, choroše,
mechy, různé druhy koření – hřebíček, badyán atp, ale také malé
plody jablíček, hruštiček, mandarinek.
Atmosféru Vánoc dotvoří i ručně vyrobené perníčky, postavičky
z vizovického těsta, figurky a věnečky z proutí, ozdoby ze slámy,
kukuřičného šustí, ozdůbky paličkované či háčkované.
Druhou skupinu tvoří řezané čerstvé květy nakoupené v květinové
síni. Vybíráme květy čerstvé s dobrou trvanlivostí, aby nám vydržely
po celé vánoční a novoroční svátky. Jsou to hlavně květy chryzantém,
lilií, toulitek, orchidejí. Tradičním materiálem jsou rychlené větévky
třešní, zlatice, mahabelky – to jsou tzv. „barborky“, protože je začínáme rychlit na svatou Barboru. Můžeme si doma přirychlit i květy narcisek, hyacintů.
Třetí skupinou je zeleň pro Vánoce už léta typická, ať už jsou to
větve jehličnanů – chvojí. Vybíráme takové, které vydrží naše teplé
byty a tak rychle neopadávají. Nejvhodnější jsou všechny druhy tisů,
jedlí, borovic, cypřišků a jalovců. Nevhodné jsou větévky smrků.
Můžeme použít i větévky stálezelených keřů – cesmíny, zimostrázů,
bobkovišně, barvínku, břečťanů, mahónie, ale i šípkových keřů. Hodí
se do variací řezaných i suchých.
Pro aranžování si vybíráme vhodné nádoby i podklady. Využijeme
čiré, křišťálové nádoby, ale vhodná je i keramika různých tvarů
a „teplých“ odstínů. Hezké jsou i nádoby dřevěné, různé mřížky,
loubkové košíčky, samorosty, ale můžeme si vyrobit i vlastní nádoby
a stojánky z nových hmot podobných moduritu, kterých je na trhu
velké množství a ve velkém výběru podle toho, co z nich chceme
vytvořit. Hlavně si dáváme pozor tam, kde chceme použít i svíčky,
abychom zabezpečili výrobky proti vzplanutí a mysleli i na nehořlavou podložku.
Jestliže se dobře připravíme a zajistíme si potřebný materiál, potom
už můžeme zasednout i se svými dětmi a udělat radost nejen sobě, ale
třeba vyrobit i hezký dárek pro své blízké, aby na nás měli po celou
vánoční dobu krásnou upomínku.
Přejeme Vám, abyste měli ze svých výrobků radost, aby se Vám
povedly a vytvořili jste si krásné vánoční dárečky. Nemusí být
vždy dokonalé, jako ty zakoupené, ale budou Vaše a radost
a pohodu vánočních svátků si tím dotvoříte a podtrhnete.
Mějte se moc hezky. Rádi Vás uvítáme v naší prodejně. Můžeme
Vám nabídnout sušené květy a třeba i radu, jestli o ní budete stát.
Můžete se i zamyslet nad svou zahrádkou a využít nabídku firmy,
která zpracovává návrhy zahrádek a ráda Vám v tomto čase vytvoří
návrh Vaší zahrady, předzahrádky, případně i jezírka, drobných staveb atp. Inspiraci můžete čerpat na webu: www.zahrady-trnka.com.
Alena Rabasová (e-mail: faunaflora@seznam.cz)
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ZÁVĚR ATLETICKÉ SEZÓNY
Stalo se již tradicí, že atletický rok v Holicích bývá zakončen sprinterskými víceboji
žactva holických škol. Letošní rozloučení
s venkovními závody se konalo 11. října na
hřišti u gymnázia. Za účasti 75 nejrychlejších
se soutěžilo na tratích 50, 60 a 100 metrů.
V jednotlivých ročnících zvítězili:
ročník 1991: Tereza Šindlarová (Gymnázium)
a Jiří Valenta (ZŠ Komenského)
ročník 1992: Markéta Řezníčková (Gymnázium) a Vojtěch Šubrt (ZŠ Holubova)
ročník 1993: Petra Kábrtová (Gymnázium)
a Jakub Wilder (ZŠ Holubova)
ročník 1994: Veronika Vašátková (ZŠ Holubova) a Vít Izaiasz (ZŠ Holubova)
ročník 1995: Eliška Krčálová (ZŠ Holubova)
a Marek Kupka (ZŠ Komenského)

Mladší ročníky pak soutěžily v trojboji,
sestávajícího z běhu na 50 m, skoku dalekého
a hodu kriketovým míčkem. V individuální

klasifikaci získali všechna prvenství žáci ZŠ
Holubova:
ročník 1996: Kristýna Schejbalová a Viktor
Půlpán
ročník 1997: Lucie Hálová a Petr Dušek
ročník 1998: Eva Dvořáková a Jakub Venclák
Soutěž je zároveň hodnocena jako utkání
škol a ZŠ Holubova porazila ZŠ Komenského
3390:2474.
V září byly dokončeny boje v kvalifikačních skupinách krajského přeboru družstev
nejmladšího žactva. Do šestičlenného finále se
holická družstva neprobojovala, když děvčata
skončila na 5. místě a chlapci na 6. místě.
Přece jenom konkurence pardubických a chrudimských družstev je zatím nad naše síly.
Pavel Hladík

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH AKCÍ NA LISTOPAD 2006
„Holický kramflíček“ – 13. ročník soutěže ve sportovním tanci

ve stolním tenisu – TJ Jiskra Holice

třídy B, C a D – DDM Holice

Okrskové kolo v basketbalu žáků základních škol – DDM Holice

Olympiáda základních, středních škol a učilišť pardubického kraje

Halový turnaj v nohejbalu za účasti ligových družstev – TJ Sokol Holice

OLYMPIÁDA MLÁDEŽE ŠKOL REGIONU PARDUBICE VE STOLNÍM TENISU
HOLICE 11. ŘÍJNA 2006
Kategorie: dívky ZŠ + G
Zápasy se hrály v pětičlenné skupině systémem každé družstvo s každým.
Pořadí:
1. ZŠ Komenského Holice (Janečková, Řepková)
2. ZŠ Holubova Holice (Bahníková, Šromová)
3. Gymnázium Holice (Kroutilová, Průšová,
Morávková)
4. ZŠ Polabiny Pardubice
5. ZŠ Opatovice
Kategorie: dívky SŠ
Zápasy se hrály ve dvou tříčlenných skupinách systémem každé družstvo s každým
s následným semifinálovým pavoukem a utkáním o páté a šesté místo.
Pořadí:
1. Gymnázium Mozartova Pardubice (Utíkalová, Košťálová, Knappová)
2. OA Štefánikova Pardubice
3. Gymnázium Holice (Košťálová, Holická,
Stránská)
4. SPŠCH Pardubice
5. Gymnázium Dašická Pardubice
6. SZŠ Pardubice
Kategorie: chlapci ZŠ + G
Zápasy se hrály ve čtyř a tříčlenné skupině
systémem každé družstvo s každým, s náhledným semifinálovým pavoukem a skupinou
o 5. – 7. místo (ZŠ Polabiny II Pardubice
odjela, o 5.místě rozhodlo vzájemné utkání
v základní skupině).
ročník II., listopad 2006

Pořadí:
1. Gymnázium Dašická Pardubice (Karcol,
Hakl, Tamchina, Kucián)
2. ZŠ Komenského Holice (Theodor, Frolík,
Prokeš)
3. Gymnázium Holice (Pečinka, Horčička,
Dvořák)
4. ZŠ Opatovice
5. ZŠ Polabiny I Pardubice
6. ZŠ Sezemice
7. ZŠ Polabiny II Pardubice
Kategorie: chlapci SŠ + G + SOU
Zápasy se hrály ve dvou čtyř a jedné tříčlenné
skupině systémem každé družstvo s každým,
s následným čtvrtfinálovým pavoukem (dva
postupující z každé skupiny).
Pořadí:
1. SPŠE Pardubice (Zajíček, Nastoupil,
Kupka, Vítek, Šourek)
2. Gymnázium Dašická Pardubice
3. OA Štefánikova Pardubice
4. Gymnázium Mozartova Pardubice
5. SOUT Přelouč
6. SPŠCH Pardubice
7. – 10. Gymnázium Holice (Zběhlík, Vrbický, Rajter)
SOŠ, SOU stavební Rybitví
SZŠ Pardubice
SOUZ Chvaletice
Zahájení „Olympiády“ proběhlo v časovém rozvrhu dle vydaných propozic, včetně

zahájení soutěží. V první části – základních
skupinách – se soutěže hrály na jedenácti stolech z dvanácti, druhý stupeň soutěží se odehrával již jen ve sportovní hale na devíti stolech. Ukončení jednotlivých kategorií
probíhalo od cca 12.30 hod. Poslední finálové
utkání soutěže chlapců SŠ + G + SOU
(nejdelší soutěž) skončilo přesně v 15.04 hod.
Neúspěšnější týmy na 1. – 3. místě obdržely od organizátorů regionálního kola Olympiády mládeže diplomy.
Vítězné týmy jednotlivých kategorií byly
seznámeny s tím, že postupují do krajského
kola Olympiády mládeže, které se koná 15. 11.
2006 opět ve sportovní hale v Holicích. Bylo
jim sděleno, že propozice obdrží poštou z PSO.
Nebyly vzneseny žádné připomínky
k průběhu ani řízení soutěží, vedoucími týmů
škol bylo kladně hodnoceno prostředí i pořadatelské zajištění možnosti nákupu drobného
občerstvení v místě konání turnajů.
Za organizační tým Jan Švec, OST Jiskra Holice
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The Cabin CZ, s.r.o.
pøijme truhláøe a pomocnou sílu pro svoji výrobu.
Informace na tel. 466 673 285,
nebo v sídle firmy Dukelská 277, Horní Jelení

OLDŘICH TŮMA
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, REVIZE – PŘIHLÁŠKY
ELEKTOINSTALACE V BYTECH, CHATÁCH,
CHALUPÁCH, DÍLNÁCH, PRODEJNÁCH, APOD.
534 01 HOLICE, KPT. JAROŠE 747, MOBIL: 603 498 444, 604 742 653

Příspěvková organizace

Technické služby Holice
Nabízí občanům a firmám následující:
Dopravu: • AVIA3 a 5 t • LIAZ – kontejner 8 t • Avia – plošina • Multikary 2 t
Služby: • čištění komunikací • sekání trávníků • údržba zeleně • elektroinst. práce • instalatérské
práce • pokládka zámkové dlažby

Zemní práce včetně nakládek stroji HON a UN
Půjčování nářadí a mechanizace: • míchačka 1201 • stavební kozy • kompresor • kontejnery
3 a 5t • žebříky • elektrocentrála
• vertikutátor • přenosné dopravní značky a světelné označení • plynový hořák • sekačky • vibrační
deska • kladivo BOSCH
Prodej materiálů: • rekultivační hmoty • zemina výkopová • recyklát – suť tříděná • písky a drtě •
zámkové dlažby • kůra

Bližší informace: Vysokomýtská 635, 534 01 Holice, tel.: 466 920 013
e-mai: ts@holice.cz
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